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Pratarmė
Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite,
belskite, ir bus jums atidaryta. (Mt, 7,7)
Evangelija pagal Matą
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra neįkainojamas Lietuvos
kultūros paveldas, už kurį turime būti dėkingi bažnyčios fundatoriui Jonui Jonaičiui Zaberezinskiui, kūrėjams, visiems jos saugotojams, rūpestingiems parapijos klebonams, patarnautojams, supratingiems valdžios atstovams, parapijiečiams, kurių dėka ji išliko per
penkių amžių karus, negandas ir gaisrus.
Erdvi ir aukšta bazilikinė, lotyniško kryžiaus plano Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų bažnyčia – vienintelė iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių renesanso stiliaus pastatų.
Rašydamas bažnyčios istoriją naudojau ilgamečio Simno dekano, parapijos klebono
kunigo Vinco Šeškevičius knygos „Simno parapijos takais“ rankraštį. V. Šeškevičius (1876–
1950), bijodamas sovietinių okupantų represijų ir bažnyčios istorijos sunaikinimo, rankraštį
paliko saugoti tėčiui Jurgiui Šeškevičiui (1890–1972). Rankraštis buvo paviešintas tik Atgimimo laikotarpiu. Jis pagrįstas archyviniais dokumentais ir parapijiečių prisiminimais,
apima laikotarpį nuo bažnyčios įsteigimo iki 1940 metų. Rašydamas knygą patikslinau ir papildžiau istorinius archyvinius faktus. Taip pat naudojau VU bibliotekos archyve saugomą
Jono Reitelaičio (1884–1960) rankraštį, Lietuvos centrinio valstybinio archyvo (LCVA)
ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos archyvų medžiagą. Aprašydamas
bažnyčios altorius, kai kuriuos liturginius indus ir drabužius, rėmiausi Lietuvos sakralinės
dailės katalogo 1 tomo „Vilkaviškio vyskupija“ 5-ąja knyga „Alytaus dekanatas“, kurią sudarė
D. Vasiliūnienė ir S. Smilingytė-Žeimienė.
2020-ieji Simnui dviguba šventė – Lietuvos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas Simnui suteikė Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardą. Šis vardas švenčių dienomis siųs visuomenei žinią apie garbingą Simno praeitį, istorinį paveldą, dabarties žmonių
pastangas ir kūrybiškumą ir patvirtins, kad kultūra buvo, yra ir visada išliks prioritetine
mūsų krašto tapatybės kūrimo priemone.
Tariu širdingą AČIŪ Juozui Krasnickui ir Kęstučiui Vaičiūnui už nuotraukų parengimą
leidybai. Taip pat dėkoju redaktorei Linai Bužermanienei už profesionalumą, kruopštumą
ir patarimus redaguojant knygą.
Autorius
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Simnas – mano širdyje

Kardinolas S. Tamkevičius

Simne tarnavau penkerius metus ir pamilau nuoširdžius šios parapijos žmones. Simno
bažnyčioje daugelį vaikų ruošiau Pirmajai Komunijai ir daug kartų buvau sovietinės valdžios
baramas ir auklėjamas, kaip turėčiau atlikti kunigo pareigas.
Simne 1971 m. gimė idėja paruošti sovietinei valdžiai Memorandumą dėl Bažnyčios
diskriminavimo. Jį pasirašė net 17 000 tikinčiųjų.
Simne 1972 m. gimė ir net ketverius metus buvo redaguojama „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronika“. Daug kuo rizikuodami pastogę suteikdavo Simno žmonės – už tai aš
jiems lenkiuosi.
Simno bažnyčia ne vienerius metus saugojo Kronikos medžiagą nuo budrių čekistų
akių. Geriau turbūt anais laikais niekas nebūtų jos išsaugojęs.
Prisimenu maldoje geruosius Simno žmones ir seną, labai gražią bažnyčią, kurioje skelbiau Dievo žodį, patarnavau tikintiesiems, aukodamas nekruvinąją Mišių auką ir teikdamas
Sakramentus. Simne palikau nemažą savo širdies dalelę.
Sveikinu simniečius jų bažnyčios 500 metų jubiliejaus proga.
Telaimina jus gerasis Dievas!
Kardinolas Sigitas Tamkevičius, 2020 Viešpaties metai
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Vyskupo Rimanto Norvilo sveikinimas

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Simno bažnyčia Dzūkijoje išskirtinė. Pelnytai šio krašto žmonės ja didžiuojasi ir
džiaugiasi, ją brangina. Ji išskirtinė ne tik savo amžiumi, bet ir istorija. Tai viena iš pirmųjų
bažnyčių Pietų Lietuvoje, daugelio istorinių įvykių, netgi kovų liudininkė. Dėl to ir pati
nemažai nukentėjo įvairiais laikotarpiais. Amžiams bėgant Simno bažnyčia vis buvo atstatoma, plečiama. Visais amžiais ji išliko ypač vertingas istorinis pastatas visoje Dzūkijoje.
Gerokai pakitusi nuo savo pirmojo pavidalo bažnyčia visgi išlaikė ir daug originalių
bruožų. Tuo ji yra ir išskirtinis architektūrinio, meninio paveldo objektas.
Pastatyta gražioje vietoje tarp kalvų, prie didelių ežerų bažnyčia gražiai įsilieja ir į Simno krašto landšaftą, jį puošia ir praturtina.
Vis dėlto, nepaisant šių išskirtinių savybių, visų pirma ji yra Dievo namai, maldos namai, vieta, kur nuo amžių švenčiama Eucharistija, skelbiamas Dievo žodis. Kaip dvasinės
paskirties pastatas, ji yra ir daugelio kartų šio krašto žmonių gyvo tikėjimo liudytoja, jų
amžinojo gyvenimo vilties atspindys. Tai labai padidina jos visokeriopą vertę ir išryškina
jos buvimo prasmingumą.
Daug istorinių įvykių, kultūrinio paveldo tradicijų, konkrečių žmonių gyvenimiškų
istorijų menanti šventovė ir toliau lieka tvirta dvasine atrama, artimo ir Dievo meilės mokytoja, kelrode šio krašto žmonėms.
Simno bažnyčios 500 metų gyvavimo sukaktis tepadeda geriau pažinti ne tik šio pastato, bet ir čia gyvenusių žmonių religines, kultūrines tradicijas, teskatina ir toliau skleisti ir
puoselėti krikščioniškas vertybes, tepadeda stiprinti šio krašto žmonių ryšį su Dievu.
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, 2020 Viešpaties metai
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Įvadas
Bažnyčia – dvasinės ramybės, žmonių vilties, palaimos, susitikimo su Dievu šventovė.
Ji per visus penkis šimtmečius buvo mūsų protėvių užuoglauda sielai,
kuri troško tiesos, Kūrėjo meilės, gailestingumo ir atgailos.
Prof. Arvydas Šeškevičius, 2020
Krikščionybė į Lietuvą, į paskutinę pagonišką Europos šalį, ėjo ilgai, sunkiai ir skausmingai. Krikšto vėlavimas ilgai neleido Lietuvai tapti karalyste, kuriai viduramžių valdovo
simbolis, aukso karūna, užtikrintų valstybės suverenitetą, nepriklausomybę ir vientisumą.
Lietuva dėl pavėluoto krikšto karalyste buvo trumpai, vėliau – tik Didžiąja Kunigaikštyste,
o jos valdovai buvo priklausomi nuo Lenkijos karaliaus. Todėl tarptautinėje arenoje Lietuva
iki XX a. pradžios glūdėjo Lenkijos šešėlyje, buvo Rusijos imperijos provincija.
Kadangi baltų gyvenamieji plotai driekėsi tarp miškų ir pelkių, atokiau nuo ankstyvųjų
Europos krikščionybės centrų, bandymai juos pakrikštyti prasidėjo palyginti vėlai. Patys
pirmieji, X a. pab. – XI a. pr. vykusios Adalberto ir Brunono misijos prūsų ir jotvingių
žemėse istoriniuose šaltiniuose minimi krikštijimo bandymai buvo nesėkmingi. XII a. pab.
prasidėjus krikščioniškoms misijoms Latvijoje ir XIII a. Prūsijoje, Lietuva išliko vienintelė
krikščionybės nepaliesta baltų teritorija. Vis dėlto Lietuvos valstybei plečiantis į rytus ir
susidūrus su jau pakrikštyta Kijevo Rusia, dalis rytų Lietuvos didikų perėmė stačiatikybę1.

Vyskupas Brunonas krikštija pagonių karalių.
Pažaislio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elzbietą bažnyčios freska

1251 m. Lietuvos karalius Mindaugas politiniais sumetimais priėmė krikščionybę
(katalikybę), o 1253 m. liepos 17 d. bule popiežius Inocentas IV Lietuvą paskelbė karalyste,
pavaldžia Romos vyskupui. Vis dėlto po sėkmingo 1260 m. Durbės mūšio Mindaugas grįžo
1

Lietuvos krikštas. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_krikštas
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prie lietuvių senosios religijos ir krikščionybės invazija buvo sustabdyta. Vėliau iki pat Vytauto ir Jogailos laikų nė vienas iš Lietuvos valdovų nepriėmė krikščionybės, nors dėl to
derėjosi su įvairiomis šalimis2.

Lietuvos karalius Mindaugas. Vikipedijos nuotr.

1386 m. vasario 15 d. Lietuvos valdovas Jogaila ir jo šeimos nariai (tarp jų –Vytautas
ir Švitrigaila) Vavelio katedroje buvo pakrikštyti. Į Vilnių paskirtas vyskupas Andriejus.
1387 m. Jogaila grįžo į Lietuvą ir pradėjo gyventojų krikštą. Pirmiausia krikštyti Vilniaus
ir jo apylinkių didikai, valstiečiai. 1387 m. vasario 17 d. valdovas patvirtino bajorams katalikams jų valdomą žemę tėvonijų teisėmis, 1387 m. vasario 22 d. privilegija uždraudė
katalikams tuoktis su stačiatikiais, o pastariesiems, gyvenantiems mišriose šeimose, įsakė
priimti katalikybę3.
Vilniuje buvo sunaikinta romovė (pasak Jano Dlugošo, Jogailos įsakymu užgesinta
šventoji ugnis, išverstas aukuras) ir vietoje jos pastatyta Vilniaus katedra. Pirmosios
bažnyčios įkurtos Vilkmergėje, Lydoje, Maišiagaloje, Krėvoje, Nemenčinėje, Obolcuose
ir Gainoje. Krikštytojai pradėjo masiškai kirsti šventas giraites, naikinti žalčius. Jogaila
žmonėms dalijo iš Lenkijos atvežtus drabužius, mokė krikščioniškųjų tikėjimo tiesų, vykdė
masinį krikštą, suvarydamas žmones į būrius ir kiekvieno būrio žmonėms parinkdamas
tokį pat vardą. Karius ir kilminguosius krikštijo atskirai. 1389 m. balandžio 19 d. popiežius
Urbonas VI pripažino LDK krikščioniška valstybe4.
Apsikrikštijęs Jogaila paskelbė katalikų tikėjimą privaloma valstybine religija visiems
lietuviams. Toks kelias Lietuvai buvo komplikuotas, nes valdovas išvyko gyventi į Lenkiją ir
valdė per kunigaikščius. Lietuva prarado dalį suverenumo.
2
3
4
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Ten pat.
A. Šapoka. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 107.
A. Šapoka. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 107.

Laikui bėgant Katalikų bažnyčia pergyveno Reformacijos neramumus, ilgą Rusijos
carų okupaciją, kurios metu nemaža to laiko kunigų ir tikinčiųjų žadino tautą pabusti ir už
tai užmokėjo Sibiro katorga.
Gražiausią laikotarpį Bažnyčia patyrė nepriklausomybės metais (1918–1940). Tuo
metu Lietuvoje buvo 10 vyskupų, 717 bažnyčių, 320 koplyčių. Veikė 4 kunigų seminarijos.
Buvo steigiamos katalikiškos gimnazijos, pradinės mokyklos. Vaikų darželiuose, našlaičių
ir senelių prieglaudose dirbo seserys vienuolės. Kaune veikė VDU Teologijos ir filosofijos
fakultetas, kariuomenę ir ligonines aptarnavo kapelionai, mokyklose buvo dėstoma tikyba.
Aktyviai veikė katalikiškos jaunimo organizacijos: katalikiškai jaunimo sąjungai „Pavasaris“
priklausė apie 100 000 narių, „Angelaičiams“ – 60 000. Daug nuveikė katalikiškos moterų
draugijos, ateitininkai ir Katalikų mokytojų sąjunga.
Gyvavo ir kitų tikėjimų bendruomenės. Veikė VDU Protestantų teologijos ir filosofijos
fakultetas, žydų rabinų akademija Vilijampolėje ir Telšiuose. Niekas nebuvo išskiriamas –
religijos laisve naudojosi visi.
Pirmieji smūgiai Bažnyčiai buvo suduoti 1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai.
Buvo panaikintos ir uždarytos beveik visos katalikų ir kitų tikybų institucijos. Išvaryti kapelionai, uždaryti vienuolynai, išvaikyti vienuoliai ir vienuolės, panaikintos visos katalikiškos
organizacijos. Bažnyčia apdėta mokesčiais, atimti prie klebonijų buvę ūkiai, nacionalizuotos klebonijos, parapijos namai, per vienus metus 9 kunigai ištremti į Sibirą, 15 nužudė
1941 m. iš Lietuvos bėgdami raudonarmiečiai.
Atėję naciai vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų neglostė. Jau pirmomis karo dienomis nuo
vokiečių armijos, kuri skelbė „kryžiaus karą“ bolševizmui, ypač nukentėjo Alytaus kunigai
ir tikintieji. Šv. Liudviko bažnyčios kleboną kunigą Konstantiną Paulavičių (1882–1941) ir
vikarą Vincentą Mazurkevičių sušaudė vien už tai, kad rado be kunigų žinios už altoriaus
besislepiantį žmogų.
Kai kurios klebonijos ir bažnyčios, kunigams rizikuojant gyvybe, tapo slaptomis
persekiojamų ir naikinamų žydų prieglaudomis. Daugelis dvasininkų už tai nacių buvo
ištremti į koncentracijos stovyklas arba nužudyti. Lietuviai vokiečiams tebebuvo priešai nuo
kryžiuočių laikų.
Raudonoji armija, antrą kartą okupavusi Lietuvą, puolė plėšikauti. Kremlius leido
raudonarmiečiams daryti, ką tik nori. „Nubuožinti“ atgriuvo ir pas, jų nuomone, didžiausią
buržujų – kleboną. Simne buvo nacionalizuota senoji klebonija (Vytauto g. 14), vėliau ir
vikariatas (Vytauto g. 27). Paskui raudonarmiečius atgriuvo bolševikų saugumas (KGB,
NKVD). Saugumiečiai vadovavosi savo „tėvų“ K. Markso, Lenino ir Stalino ideologija:
„religija yra opiumas liaudžiai“, „religija – buržuazinė atgyvena“. Prasidėjo nežmoniškas
teroras. Vyskupai, kunigai buvo areštuojami, kunigų seminarijos uždaromos, palikta tik
viena Kaune. Seminarijos klierikų skaičius buvo ribojamas, juos terorizuodavo: reikalaudavo tapti agentais ir sekti bendrakursius, o jei nesutikdavo, priverstinai imdavo trejiems metams į sovietinę armiją. Daugumą seminarijos profesorių nuteisė kalėti Sibiro lageriuose ar
žiaurumu pagarsėjusiame Vladimiro kalėjime, iš kurio nė vienas nesugrįžo. Turtingą Kauno
kunigų seminarijos biblioteką konfiskavo, Kauno Švč. Sakramento, Šv. Jurgio Kankinio ir
Švč. Trejybės bažnyčias pavertė sandėliais, nepataisomai sunaikino menišką jų interjerą.
Vilniuje Šv. Kazimiero bažnyčia tapo ateizmo muziejumi. Universitetuose buvo įvestas
privalomas dėstomasis dalykas „mokslinis ateizmas“. Kunigus, kurių neištrėmė iš Lietuvos,
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perkėlinėdavo į kitas parapijas. Į Žagarę ištremtas Vilniaus arkivyskupijos apaštalinis administratorius arkivyskupas Julijonas Steponavičius (1911–1991) į Vilnių sugrįžo tik 1989 m.
Sovietai uždarė Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo katedrą – ruošėsi joje padaryti
traktorių remonto dirbtuvę… Nepasisekė įgyvendinti šios beprotybės.
Kunigai, nepakeldami teroro, slapstėsi arba tapdavo partizanų kapelionais.
Kelerius metus po karo Simne po Sumos bažnyčios choras dar giedodavo Tautišką
giesmę. Raudonieji okupantai uždraudė, už tai grėsė lageris. Tautiška giesmė nutilo ilgam –
50 metų.
Sovietmetis – lyg išdeginta pieva. Brukamas stalinistinis, ateistinis auklėjimas atstūmė
žmones nuo dvasinių vertybių. Jie neteko istorinių šaknų, dvasiškai sustabarėjo. Pasekmės
jaučiamos ir dabar. Nors sovietmečiu slapta vaikus tebekrikštijo, bažnyčioje tuokėsi, šermenyse priklaupdavo, Kalėdoms kūčiukus kepdavo, Velykoms margučius margindavo, dabar
šias apeigas vykdo veikiau formaliai – nes taip darė seneliai.
Prasidėjus Atgimimui tikėjome, kad dabar bus galima laisvai išpažinti savo prosenelių
tikėjimą. Deja… Dėl globalizacijos tapome vartotojiški. Kasdienybės tėkmėje, rutinoje
kartais net nepastebime, kaip tikėjimas ima klibėti, nykti, galiausiai virsta nihilizmu. Bažnyčiose – daugiausia žilagalviai, kurie dar vaikystėje kartu su savo tėvais ar seneliais puoselėjo dvasines vertybes.
Štai tokia tikrovė dabarties Lietuvoje. Tik bažnyčia per 500 metų išliko tokia pat didinga, spindinti lyg pats gražiausias ir tauriausias brangakmenis Sūduvos karūnoje.
Prof. Arvydas Šeškevičius
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Ištakos
Tarp Karaliaučiaus (Prūsijos) ir Nemuno esanti vietovė nuo XII a. buvo vadinama
Sūduva, o jos gyventojai – sūduviais. Pietinėje dalyje įsikūrusius gyventojus rusų kronikininkai vadino jotvingiais. Jotvingiai pasižymėjo drąsa ir karingumu. Vokiečių ordinas
nuolat puldinėjo šį kraštą, plėšė gyventojų turtą, ėmė į nelaisvę. Per kelerius metus vietiniai kunigaikščiai buvo nukariauti galingesnio priešo, nes kiekvienas kunigaikštis kovojo
atskirai. Apleista ir tuščia šalis buvo per visą XIV a. Vokiečių ordino kronikininkas Duisburgas apie 1326 m. rašė: Ir taip Sūduvos žemė lieka apleista iki šiai dienai5.
Išnaikinus sūduvius ir jotvingius, visa Sūduva paliko tuščia ir apaugo miškais. Per
Lazdijus link Vištyčio driekėsi Merkinės girininkija. Per Simną iki Matlaukio tęsėsi Alytaus
girininkija. Giria nuo Dusios iki Simno ežero buvo vadinama Simno giria. Žuvintai, Aleknonys, Balbieriškis, Gudeliai, Daukšiai priklausė Punios girininkijai, Prienai – Birštono girininkijai. Simną iš visų pusių supo didžiulės girios.
Tik kai kur buvo praminti keliai, kuriais Vokiečių ordino
kariuomenė vykdavo naikinti Lietuvos pilių, pastatytų Nemuno
pakrantėse. Du kryžiuočių keliai į Alytų ėjo netoli Simno: vienas – šiaurėje už Žuvinto ežero per Amalavo, Dovinės ir Peršėkės
upes, kitas – pietuose pro Dusios ežerą, per Obelytės upę. Taip
pat iš šiaurės į pietus pro Dusios ežerą driekėsi kelias į Lenkiją.
Šiose vietose dar XIV a. galėjo būti viena kita sodyba, kur sustodavo keleiviai ar bitininkai, atvykę iš anapus Nemuno. Sūduvos
miškus savinosi Lietuvos valdovai ir Vokiečių ordinas. Dėl ribų
buvo tartasi 1379 m., 1398 m. ir 1404 m. Vis dėlto visos derybos
baigdavosi tuo, kad vakarinė Sūduvos dalis atitekdavo Vokiečių
ordinui. Sūduvos ribų klausimo ilgai neišsprendė nė Žalgirio
Lietuvos didysis kunimūšis. Prūsijos ir Sūduvos ribos buvo nustatytos tik Melno ežero
gaikštis, Lenkijos karalius
taikos sutartyje 1422 m. rugsėjo 27 d.6 1529 m., viešpataujant
Žygimantas Senasis.
Vikipedijos nuotr.
Žygimantui Senajam (1506–1548), gavus Prūsijos kunigaikščio
Albrechto pritarimą buvo patvirtinta Lietuvos ir Prūsijos siena.
Dabartinė Simno apylinkė priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, dėl to, tikėtina,
pirmieji sėslūs gyventojai čia galėjo imti kurtis gana anksti, dar XIV a. pabaigoje7.
Iki XV a. Simno apylinkėje daug gyventojų nebuvo. Ko gero, daugiau jų atsirado apie
1450 m. Taip verčia manyti ankstyvas didelės bažnyčios atsiradimas šioje vietoje. Ir iš
tikrųjų, jei jau 1520 m. Simno savininkas pasiryžo statyti tokią didelę mūrinę bažnyčią, tai
reikia manyti, kad gyventojų skaičius šioje apylinkėje buvo nemažas. Kita vertus, ano meto
miškų kolonizacijos galimybės buvo labai sunkios, dėl to dvarui ir kaimams įsikurti reikėjo
bent kelių dešimtmečių metų8.
Nemaža praėjo laiko, kol provincijoje pradėjo statyti bažnyčias ir tikintieji buvo suskir5
6
7
8

J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, p. 10.
A. Šapoka. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 139.
V. Gidžiūnas. Iš Simno istorijos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. D. 1. Roma, 1965, p. 145.
Ten pat, p. 146.
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styti parapijomis. Parapija reiškia apibrėžtą teritoriją su joje gyvenančiais žmonėmis. Jos
ribas, apimančias kaimus ir vienkiemius, nustatydavo vyskupas. Žodis „parapija“ yra kilęs
iš graikiško „paroikia“: para – artimas, oikas – namas. Lotynų kalboje jis virto „parachia“,
lenkų – „parafija“9.
Bėgo šimtmečiai, krikščionybė plito. Pradžioje, pastačius bažnyčias, kunigų išlaikymą
užtikrindavo didikai arba turtingi dvarininkai mainais už tai, kad dvaro žmonės ir
baudžiauninkai būtų dvasiškai aprūpinami.

Simno miesto ir dvaro įkūrimas
Vilniaus vaivadijoje ir Trakų vaivadijoje, kuriai priklausė Simnas, buvo kertami miškai
ir kuriami miesteliai ir dvarai. Tam, kad valdovas ar didikas su palyda galėtų medžioti, jiems
apsistoti buvo statomos užeigos (trobelės) ir tvartai žirgams. Čia nuolat gyveno užeigų
prižiūrėtojai, rūpinęsi medžiotojų maistu ir žirgų pašaru. Šių medžiotojų trobelių vietoje
vėliau atsirado karališkieji dvarai10. LDK valdovai buvo laikomi visos žemės savininkais,
patys sau statydavo dvarus, taip pat leisdavo už dyką ar už pinigus statyti dvarus ir privatiems nusipelniusiems asmenims. Steigiant dvarą, pakako vieno valako (21,38 ha) žemės,
o norint įsteigti kaimą ir jį apgyvendinti baudžiauninkais reikėjo septynių valakų. Be to,
dvarų savininkai steigdavo dvarams priklausančius ūkius – palivarkus, kad valstiečiams
būtų arčiau ateiti į darbą.
Dvarų ir kaimų baudžiauninkų žemė buvo dvarininko arba LDK nuosavybė. Valstiečiai
nekilnojamojo turto nuosavybės negalėjo turėti be dvarininkų žinios. Dvarininkas buvo
tiesioginis savo baudžiauninkų viršininkas ir teisėjas.
Dvarai turėdavo ir kitų žmonių, kurie ėjo specialias pareigas: bartninkai, bebrininkai,
sekėjai, medžiotojai, arklininkai, kalviai ir kt.
Bartninkai turėjo prižiūrėti giriose bites, kurios veisdavosi išpuvusių medžių drevėse
arba į medžius įkeltuose aviliuose. Jie mokestį mokėdavo medumi arba už medų jiems
atsimokėdavo pinigais. Be to, bartninkai eidavo dvarui į talkas, pvz., šieno pjauti, javų kirsti,
bulvių kasti.
Bebrininkai prie upių ir ežerų gaudydavo bebrus. Dvarui mokėdavo žvėrelių kailiais,
taip pat eidavo į talkas, o žiemą pjaudavo malkas. Tikėtina, kad Simno parapijos Babrauninkų
kaimo, esančio prie Dusios ežero, pavadinimas kilęs nuo bebrininkų.
Sekėjai prižiūrėdavo, kad gyventojai nenaikintų girių, nemedžiotų ten, kur gyvena
žvėrys, rinkdavo pušų ir eglių sakus.
Vietiniai medžiotojai turėdavo dalyvauti kaip varovai Lietuvos didžiojo kunigaikščio
medžioklėje. Šie žmonės baudžiavos nėjo, tik privalėjo medžioklės metu patarnauti dvarininkui ar kunigaikščiui. Pvz., Žuvintų kaime medžioklės varovų funkciją atliko 6 iš 14 valakų savininkai, Aleknonių kaime – 6 iš 12 valakų. Jie buvo laisvesni nuo visokių mokesčių.
Vėliau miestelyje ir prie dvarų atsirado įvairių amatininkų, kurie dvarui atsilygindavo
savo amato darbais: batsiuvių, siuvėjų, kepėjų, kepurininkų.
9 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, 282 p.
10 VU, f. 102–139.
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Simno miesto ir Kalesninkų dvaro planas. 1760 m. VU, f. 102-216, p. 21
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Dvaro darbuose dar dalyvavo ūkininkai tarnai. Jie buvo dvaro pasiuntiniai, laiškanešiai.
Vis dėlto svarbiausia jų pareiga buvo su savo drabužiais, šarvais eiti į kariuomenę. Šie
ūkininkai turėjo būti gana turtingi, nes šarvai buvo labai brangūs. Nuo 1528 m. kariuomenėje
buvo privalu tarnauti 10 metų, o nuo 1544 m. – 8 metus. Tarnai buvo lyg privilegijuoti, artimi bajorams11.
Rašytiniuose šaltiniuose Simno vietovardis pirmą kartą paminėtas 1494 m. birželio
22 d. kaip LDK medžioklių dvaras. Veikiausiai apie tą laiką atsirado ir Simno miestelis.
1506 m. liepos 6 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Alytaus dvarą su Simno dvaru
padovanojo LDK maršalui, Trakų ir Naugarduko karvedžiui Jonui Jurgaičiui Zaberezinskiui. 1507 m. Lenkijos karalius Žygimantas Senasis dovanojimą patvirtino12.
Pagal senolių pasakojimus Simno dvaras stovėjo toje vietoje, kur dabar yra kapinės.
Dvaras buvo priešais bažnyčią. Kalbama, kad dvarininkai, išėję į balkoną ar priebutį, pro
atviras bažnyčios duris matydavo Didįjį altorių ir galėjo melstis namuose. Nuo dvaro iki
bažnyčios driekėsi vyšnaitėmis apsodintas kelias13. Pietinėje kapinių pusėje dar ir dabar
stūkso dideli dvaro pamatų akmenys.
Į vakarus nuo kapinių galėjo būti dvaro sodas. Dar buvo likusios jau sulaukėjusios obelys. 1760 m. Simno laukų žemėlapyje jis pažymėtas Simno ežero įlankoje, toje vietoje, kur
ūkininko Babiliaus žemė. Dar XX a. pirmoje pusėje ši vietovė buvo vadinama „dvorzysče“
(dvaro vietovė)14.
Šalia Simno dvaro būta vandens malūno. Kai kas nurodo, kad jis stovėjo piečiau nuo
Spernios upelio tiltelio į kapines, nes tik šioje vietoje upės krantai statesni ir galbūt buvo
galima daryti tvenkinį. Žinoma, kad į pietryčius nuo šio tvenkinio paupio žemės būdavo
užsemtos. Gal dėl tos priežasties senieji gyventojai nurodydavo, jog tvenkinys buvo pasiekęs
vietą, kur dabar baigiasi Laisvės gatvė, nes ir šiuo metu ten užlieta buvusi pieva, auga nendrės,
ajerai, kur anksčiau laukinės antys išsiperėdavo ančiukus. Šios balos galėjo susidaryti dėl
tvenkinio. Be to, Jono Zaberezinskio fundacijos akte pažymėta, jog bažnyčiai dovanotas
Danylos ūkis yra už prūdo. Danylos ūkis ir jo sodyba šalia tvenkinio galėjo būti bažnyčiai
priklausanti žemė Kaimynų kaime. Miesto žemės aprašyme paminėta, kad 5,5 margo žemės
yra už dvaro sodo15.
Kada Simno dvaras buvo perkeltas į Kalesninkus, nežinoma.
Miesto istorija skaičiuojama nuo 1520 m., kai ant kalvos buvo pastatyta Simno bažnyčia
ir įkurta Simno parapija. Dauguma Simno miesto gyventojų vertėsi žemės ūkiu. Metelių
dvaro archyvo duomenimis, 1760 m. Simno laukai užėmė 1798 margus ir 273 rykštes16.
Gyventojai žemės ūkiui naudojo 1412 margų ir 272 rykštes. Bažnyčiai priklausė 351 margas,
54 rykštės ir 75 pėdos (pėda lygi 30,48 cm). Dar buvo ginčijamos bažnyčios žemės: ginčytasi
dėl 20 margų ir 231 prento (kitaip – rykštė, ilgio matas, lygus 4,87 m.) Buktininkų dvaro,
11 margų, 79 prentų ir 23 pėdų – Mergalaukio dvaro. Žemė buvo labai vertinama, kiek11 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, 282 p.
12 VU, f. 102–139.
13 B. Kviklys. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. T. III. Vil-

nius: Mintis, 1991, p. 566.
14 Ten pat.
15 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 71.
16 Ten pat, p. 58.

16

vienas stengėsi bet kokia kaina ją išsaugoti arba plotą padidinti. V. Šeškevičiaus rankraštyje
minima, kad dalį bažnyčios žemės, 37 margus, 10 prentų ir 23 pėdas, buvo užgrobęs Simno
vaitas, 57 margus ir 266 prentus savavališkai užėmė storastija17.
Metelių dvaro inventoriuje apie Simno miesto žemes nurodyta, kad Magdeburgo teises
turintis Simno miestas užima 34 valakus, neįskaitant vaito žemės. Nurodytas sklypų skaičius
kiekvienoje miesto gatvėje: Stykowej (Susisiekiančioje) – 13, Dwornej (Dvaro) – 5, Kauno –
43, Gardino – 20, Stawowoj (Tvenkinio) – 16, Zatylnych (Užnugario) – 1918.
Pradžioje Simno miestas buvo privatinė dvarininkų, o ne valstybinė nuosavybė. Simno
gyventojai į dvarą baudžiavos nėjo, bet ūkininkai už naudojamą žemę mokėjo dvarui činšą.
1760 m. Simno ūkininkai sumokėjo 481
auksiną činšo ir 1300 auksinus nuomos. Vadinasi, Simno dvaro valdytojas buvo ir Simno miesto tiesioginis viršininkas, jo reikalų
tvarkytojas ir teisėjas19.
Kalesninkų dvaro storastos Povilo
Sapiegos rūpesčiu karalius Zigmantas III
1626 m. sausio 2 d. suteikė Simno miestui
Magdeburgo teises. Dėl šios privilegijos
Simnas įgijo visas tikro miesto teises. Dvarui jis nepriklausė. Simne vyko jomarkai,
buvo
imami muitai, miestiečiai galėjo patDidikų Sapiegų herbas „Lapinas“.
ys
miestą
valdytis, rinko burmistrą, įkūrė
Vikipedijos nuotr.
taikos teismą, įsteigė rotušę. Buvo patvirtintas miesto herbas: skyde melsvai žydrame
fone – šventųjų apaštalų Petro ir Povilo atvaizdai, ties jų galvomis auksinės nimbos.
Šia privilegija Simno miestelėnai išsiskyrė
iš kaimiečių, laikė save ponais, šlėktomis ir
pradėjo slebizavoti lenkiškai. Taip atsirado
lenkakalbių lietuvių, kurie niekino savo
prigimtinę kalbą. Karalius Stanislovas Augustas (1764–1795) Simno miesto Magdeburgo teises iškėlė į Trakus.
Nuo 1626 m. Simno miestą valdė burmistrai. Iš Magdeburgo privilegijos laikų
žinoma tik burmistro Juozo Ružickio pavardė. Jo parašas yra 1748 m. dokumente,
kuriuo Rožinio brolijai buvo paskirtas žemės sklypas20.
Simno miesto herbas (1792-06-15)
17
18
19
20

Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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1655 m. rugsėjį Lietuvą užplūdo švedų armija ir rusų caro Aleksejaus Michailovičiaus
(1629–1676) kariuomenė. Žygiavo visa naikindamos. Gaisruose supleškėjo kaimų, dvarų
sodybos ir javai. Išpjovė gyvulius. Gyventojus varėsi į vergiją. Žmonės metę namus bėgo
slėptis21. Miestas ir dvaras išgyveno nuopuolį22.
1796 m. prūsų valdžia visą Kalesninkų dvaro storastiją, taigi ir Simno miestą, paėmė į
valstybės iždą. Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III 1799 m. gruodžio 26 d. Kalesninkų
dvaro turtus dovanojo kunigaikščiui Karoliui Holšteinui Bekui, bet giria ir miestas pasiliko
valdžios nuosavybė.
XVIII ir XIX a. Suvalkijos krašto valdžia nuolat keitėsi: 1795–1807 m. jį valdė prūsai,
1807–1815 m. – lenkų kunigaikštija, o nuo 1815 m. – carinė Rusija.
Kalesninkų dvaras 1815 m. pradėjo su valdžia bylinėtis dėl to, kad Simno miestas būtų
grąžintas dvarui. Tačiau Administratyvinė taryba 1849 m. liepos 6 d. (įsakymo Nr. 4592)
nusprendė, kad Simno miestas yra valstybės iždo nuosavybė23. Tuo ir baigėsi dvaro kišimasis
į Simno miesto valdymą.
1870 m. Simnas tapo „posad“, t. y. miesteliu, turinčiu mugių teisę, bet administraciniu
atžvilgiu miestelio gyventojų reikalus tvarkė ne burmistras, o seniūnas, kaip ir visuose kaimuose. Tapęs miesteliu, Simnas buvo priskirtas prie Kalesninkų valsčiaus. Vėliau Kalesninkų
valsčius buvo pavadintas Simno valsčiumi, bet kada ir kaip jis keitėsi, žinių nėra.

Bažnyčios įkūrimas
SIMNO BAŽNYČIOS FUNDATORIAI ZABEREZINSKIAI
Suvalkų krašte viena iš seniausių bažnyčių iki šiol išlikusi Simne. Simno istorijos
pradžia ir bažnyčios statyba siejama su didikų Zaberezinskių šeima. Jono Jurgaičio Zaberezinskio protėvių pavardė buvo Rimvydaičiai. Jie turėjo Zaberezės dvarą netoli Ašmenos
pavieto. Šį ir kitus dvarus (Krivičių ir Zesnos) dovanojo Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis (1467–1548). Nuo to laiko giminė buvo vadinama
Zaberezinskiais (Užberžyniečiais). Save laikė lietuviais. Jonas Jurgaitis ir jo žmona Ona
(Jono Nasutaičio duktė) susilaukė sūnų Jurgio, Jono ir Stanislovo ir dukros Jadvygos. Šioji
ištekėjo už Jurgio Jonaičio Iljiničiaus. Jonas Jurgaitis buvo garsus politikas: 1482–1496 m.
tarnavo valdovo maršalka, 1484–1496 m. buvo Polocko vietininkas, 1492–1498 m. – Trakų
kaštelionas, 1498–1508 m. – Lietuvos didysis maršalka, kelis kartus kaip pasiuntinys buvo
siunčiamas į Maskvos valstybę24.
1456 m. Jonas Jurgaitis kartu su žmonos motina Aleksandra rėmė Berezinos (Zaberezės)
bažnyčios statybą. 1506 m. finansavo uošvio Jono Nasutaičio funduotą Mendzirėčės (Brastos pavieto) bažnyčią25.
21
22
23
24
25

18

VU, f. 102–439.
Ten pat.
VU, f. 102–139.
Jonas Jurgaitis Zaberezinskis. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Jurgaitis_Zaberezinskis
Ten pat.

Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras 1503 m.
nagrinėjo Mykolo Glinskio ir Jono Jurgaičio Zaberezinskio tarpusavio ginčus. Mykolas Glinskis įrodinėjo,
kad Zaberezinskis kalbinęs dvariškį Kolę Kraterį nužudyti kunigaikštį Aleksandrą ir už tai siūlęs 200 forintų. Didikai susipyko, ėmė šmeižti vienas kitą. Dėl šių
politinių intrigų M. Glinskis 1508 m. prie Gardino keršydamas su savo dvariškiais nužudė Zaberezinskį.
Jono Jurgaičio Zaberezinskio sūnus Jonas Jonaitis
Zaberezinskis (1480–1538) buvo ne mažiau žymus LDK
veikėjas: Zeznos ir Kričavo vietininkas, 1506–1516 m. –
rūmų maršalka, 1509–1530 m. – Naugarduko vaivada,
1522–1538 m. – Lietuvos didysis maršalka, 1531–
1538 m. – Trakų vaivada26.
Jonas Jonaitis Zaberezinskis buvo Lietuvos turtuo- Didikų Zaberezinskių herbas „Leliwa“.
Tadeusz Gajl piešinys, 2007 m.
lis, daugelio dvarų – Simno (Kalesninkų), Metelių,
Alytaus – savininkas, Merkinės, Nemunaičio, Daugų,
Punios dvarų storasta (seniūnas). Jo veikla siekė Gardiną, Ūdriją, Krokialaukį, Daukšius.
Tais laikais dvarininkai nuo 9 valakų turėdavo duoti kariuomenei po vieną arklį. Jonui Jonaičiui priklausė duoti 197 arklius. Iš to galima spręsti, kokius didelius žemės plotus jis valdė.
Matyt, dėl tos priežasties skyrė bažnyčiai dešimtinę visokių javų, tik ne avižų – šios buvo
reikalingos arkliams27.
Jonas Jonaitis Zaberezinskis buvo vedęs du kartus. Pirmoji žmona Barbora Kęsgailaitė –
Lietuvos didžiojo etmono ir Vilniaus kašteliono Stanislovo Jonaičio Kęsgailos (1451–1527)
duktė. Kaip kraitį gavo Ašmenos pavietą. Likęs našliu, antrą kartą vedė Sofiją Radvilaitę,
Lietuvos didžiojo kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos (1470–1521) dukrą.
Turėjo sūnų Joną (1510–1545) ir dukrą Aną. Ana buvo ištekėjusi du kartus: pirmas jos vyras
buvo valdovo dvariškis Teodoras Sapiega, antras – Trakų vaivada, kunigaikštis Steponas
Zbaražskis (1518–1585)28.
Jonas Jonaitis Zaberezinskis 1520 metais pastatė Simno bažnyčią. Tais pačiais
metais, pritariant Vilniaus vyskupui Jonui, buvo įsteigta Simno parapija, paskirtas klebonas
(pavardė nežinoma). Tai buvo pirmoji mūrinė bažnyčia Sūduvoje. Antroji mūrinė bažnyčia
statyta Zapyškyje Povilo Sapiegos tarp 1552 ir 1578 m.29 Kunigas P. Augustaitis žurnale „Vadovas“ 1911 m. apie Simno bažnyčią rašė: Bažnyčia stovi aukštame kalnelyje ant ežero kranto
ir šviečia lyg visų to krašto bažnyčių motina savo gražumu ir senumu30.
Simno bažnyčios įsteigimo ir dovanojimo aktas 1520 m. buvo surašytas lotyniškai. Štai
Jono Jonaičio Zaberezinskio bažnyčios steigimo akto vertimas iš lotynų kalbos:
Vardan Viešpaties Amen. Amžinam dalykų atminimui. Kadangi nerasi vertingesnio iš
žemiškų dalykų, kaip žmogaus geras atminimas ir užsipelnijimas, ne kaip išnykstamus daiktus,
26
27
28
29
30

VU, f. 102–139.
Ten pat.
Jonas Jonaičius Zabžežinskis. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Jonaičius_Zabžezinskis
J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, p. 711.
P. Augustaitis. Seinų diecezijos bažnyčių monografija. Vadovas. 1911, Nr. 36, p. 394.
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o kaip amžino užmokesčio ir, kad tai, kas daroma amžino atlyginimo tikslu, būtų patvirtinta
rašytais dokumentais ir liudininkų parodymais. Dėl to aš, kilnusis Jonas, s. Jono, Zaberezinskis, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio maršalas, Naugarduko vaivada, Merkinės ir Daugų nuomininkas, drauge su mūsų sūnumi pareiškiame visiems, kam reikia, esamiems ir būsimiems,
kas turėtų šiuos dalykus žinoti, kad persiėmę ypatingu dievotumu ir pažadinti Dievo įkvėpimo,
lygiai taip kaip mūsų pirmtakų ir įpėdinių sielai išganyti, pastatėme, aprūpinome, nutarėme
ir pasiryžome pašvęsti mūsų Simno dvaruose bažnyčią garbei šv. Sofijos su dukterimi, garbingo Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo ir šv. Jono Krikštytojo, taipogi šv. Mikalojaus
išpažintojo, kurių dvasiškių išlaikymui iš žemiškųjų turtų, kuriais mus aukščiausiojo suteikta
dosni palaima po daugelio kartų gausiai apdovanojo, sekančiomis pajamomis aprūpiname.
Taip pat duodame, pridedame, įgyvendiname, šiuo suteikiame ir amžinu bei neatšaukiamu
dovanojimu ant visados užrašome.
Pirmiausia, duodame keturis mūsų Simno apylinkės gerai įsigyvenusius ūkininkus,
pačiame Simne šiais vardais vadinamus: DANYLA už mūsų prūdo ir antras ROČKUS, prie
rubežiaus to pat miesto, ir du kaime, šiaip vadinamus JOKŪBAS prie Dusios ežero ir Mikita
MORGIS, su jų mokesčiais, derliais, bitynais, aptarnavimais ir po jų mirties klebonas toje
pačioje vietoje galės apgyvendinti abiejų lyčių kitus asmenis.
Ir kas pakelia sunkumus, turi pajusti ir naudą, tai ir įvardinti koliatoriai paminėtą
kleboną arba jo įpėdinius turi patenkinti suteiktomis gėrybėmis, tai yra, leisti laisvai ir ramiai
pasinaudoti teisėmis, derliumi ir vaisiais, ramiai gyventi ir jį arba juos ginti.
Taip pat duodame ir suteikiame vieną smuklę, kurioje gali laikyti ir pardavinėti alų ir
degtinę. Taipogi duoti iš mūsų Simno dvaro žemių jau išdirbtų ir ateityje išdirbamų, lygiai
iš sodų, daržų, visokių javų, išskyrus avižas. Skirti dešimtinę iš visų Simno apylinkės dirvų,
kurios mūsų ar mūsų įpėdinių prie mūsų dvarų bus išdirbtos. Ši dešimtinė priklausys Simno
bažnyčiai.
Simno apylinkės bajoras Andrius Koznačėjus Naško, iždininkas, ir jo įpėdiniai, įgiję bajoro laipsnį, visi privalo duoti dešimtinę kviečiais, išskyrus kitus javus.
Taipogi tris dykvietes, pavadintas, pirma, OŽELIŠKIAI arba ULIŠKIAI, antra,
ČUPIŠKIAI ir, trečia, ČERNIUKIŠKIAI, skiriamos žemės sėti javams, su visomis pievomis,
giriomis, krūmais, vandenimis ir jų užliejimais. Jei kas būtų užgrobta, tai klebonas privalo
atsiimti ir taip valdyti, kaip valdė jo pirmtakai.
Taip pat duodame trijų kūgių lauką už Čermogijos tilto prie Vito lauko. Kiekvienas bajoras už laidotuves bažnyčioje turi duoti pusę kapos. Taip pat už kiekvieną skambinimą varpu
turi mokėti po vieną grašį; už kūdikio krikštą – pusę grašio; išpažinties klausymas – dykai; už
iš vakaro laidotuvių apeigas – dvylika grašių; kunigo palydėjimas su pamokslu – vienas grašis;
už giedotas šv. Mišias – trys grašiai; skirti medžių ir malkų iš mūsų girių klebono namo reikalams – kiek reikės; vieną valktę žuvų iš mūsų ežero; dvi liepines medaus iš mūsų Simno dvaro;
vieną akmenį gerai išvalyto vaško kasmet iš mūsų Simno dvaro. Klebonas privalo parūpinti
visiems altoriaus žvakių.
Taipogi leidžiama klebonui laisvai susimalti mūsų [aut. past.: dvaro] malūne be jokio
užmokesčio ir saiko.
Taipogi Simno miesto kiekvienas ūkininkas – po vieną grašį, kaimuose kiekvienas
ūkininkas irgi po vieną grašį, Meteliuose kiekvienas ūkininkas irgi po vieną grašį ir kaimuose
taip pat privalo mokėti kasmet per Tris Karalius (kalėdinė kryževa).
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Leidžiama klebonui meškerėmis arba tinklais laisvai žuvauti mūsų ežeruose. Klebonas
ir visi jo būsimieji įpėdiniai turi ir turės užlaikyti vikarą ir atskaityti trejas šv. Mišias: vienas globos į Švč. Mergelę Mariją, antras už nuodėmes ir trečias už mirusius mūsų gimines ir
pirmtakus. Šį raštą liudija antspaudas. Duota ir įvykdyta mūsų Simno dvare tūkstantis penki
šimtai dvidešimtaisiais Viešpaties metais prie Gerbiamųjų, Garbingųjų, Kilniųjų vyrų daktaro
Andriejaus de Tiški, Jurgio iš Alytaus ir Martyno iš Balbieriškio. Taipogi prie klebonų Povilo
Ivanausko, Jono Polikausko, mūsų kapeliono Baltramiejaus Pizevinskio ir mūsų tarno Motiejaus, visų patikimų. Tikrumą nuorašo liudija Vilniaus Konsistorijos ir Vyskupijos sekretorius
Kazimieras Zabinskis.31
Šį Jono Jonaičio Zaberezinskio parašytą Simno bažnyčios steigimo aktą, tarp kitų,
pasirašė Alytaus klebonas Jurgis ir Balbieriškio klebonas Martynas. Daktaras Andriejus de
Tiški galėjo būti didikų Tiškevičių giminės atstovas. XV a. jų pavardė buvo Tiška, prie jos
pridėdavo tėvavardį Tiškevič. Vėliau tapo Tiškevičiais32.
Simno klebonas kunigas Ambraziejus Glovackis 1857 m. rugsėjo 27 d. iš Vilniaus
vyskupijos archyvo paėmė šio svarbaus dokumento nuorašą. Liudydami, kad nuorašas
tikras, pasirašė dekanas K. Lapinskas, Simno miesto burmistras Niedzinskis, parapijos
komiteto nariai Herkyk ir Moderovičius. Parapijos komiteto pirmininkas A. Ušinskas
pasirašyti atsisakė, teigdamas, kad nematė dokumento originalo33.
Taigi, Simno bažnyčios įkūrėjas Jonas Jonaitis Zaberezinskis pagal bažnyčios aprūpinimo aktą nustatė tokias klebono išlaikymo prievoles:
1. Keturi turtingi ūkininkai (du Simne – Danyla, įsikūręs už Simno dvaro tvenkinio, ir
Ročkus, gyvenantis prie miesto ribos; kiti du kaime – Jokūbas prie Dusios ežero ir Mikita
Morgis) privalėjo klebonui duoti medaus, vaško, javų, pinigų ir kitų produktų tiek pat, kiek
prieš tai duodavo Zaberezinskiui.
2. Klebonui išlaikyti buvo paskirta viena Simno miesto smuklė, pardavinėjusi įvairius
gėrimus.
3. Simno ir Metelių dvarai bei Simno miesto ūkininkai turėjo duoti klebonui dešimtinę
javų, išskyrus avižas, nes avižos buvo reikalingos arkliams, taip pat dešimtinę iš daržų. Šias
gėrybes turėjo duoti iš jau dirbamų arba planuojamų dirbti laukų.
4. Buvo paskirtos trys dykvietės, vadinamos Oželiškiais (Uliškiais), Čupiškiais ir
Černiukiškiais, su pievomis, giriomis, krūmais ir vandens telkiniais, kurie užliedavo šias
pievas.
5. Bajoras Andrius Koznačėjus Naško privalėjo duoti dešimtinę vien tik kviečiais.
6. Paskirtas trijų kūgių laukas už Čermogijos tilto, prie Vito lauko, vėliau pavadintas
Dvareliškiais.
7. Klebonui leista, kiek tik reikės, naudoti Simno girių medžius statybai ir kurui.
8. Klebonui leista laisvai žuvauti Simno apylinkės ežeruose meškere ir tinklu.
9. Paskirta kiekvienais metais po vieną valktį žuvų iš Simno ežero.
10. Paskirta kasmet po dvi liepines medaus iš Metelių dvaro.
11. Paskirta iš Metelių dvaro po vieną akmenį (vienas akmuo – apie 40 svarų) gerai
išvalyto vaško žvakėms – už tai klebonas privalėjo degti žvakes ant visų bažnyčios altorių.
31 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 15.
32 Tiškevičiai. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Tiškevičiai
33 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 15.
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12. Leista Simno dvaro malūne malti be užmokesčio ir saiko (paprastai vieną saiką
imdavo malūnininkas, o du paimdavo valdžiai).
13. Simno miestas, Simno ir Metelių dvarai bei kaimų gyventojai privalėjo kasmet apie
Tris Karalius duoti klebonui po timpą (po grašį) Kalėdoms.
14. Bajorams buvo nustatyti šie mokesčiai: už laidotuves – pusė kapos, už paskambinimą
varpais – timpa, už krikštą – pusė grašio, už noktiurnų giedojimą – 12 grašių, už gedulingas
giedamas šv. Mišias – 2 ar 3 grašiai, už mirusiojo lydėjimą į kapus su pamokslu – vienas
grašis, išpažintis – nemokamai.
Už tai klebonas privalėjo visada laikyti kunigą vikarą ir už fundatorių J. J. Zaberezinskį
ir jo giminę kasmet aukoti trejas skaitomas šv. Mišias: vienas Švč. Mergelei Marijai, antras –
už nusidėjimus, trečias – už mirusių giminių vėles.
Jonas Jonaitis Zaberezinskis turėjo vieną sūnų, bet šis mirė anksčiau už jį. Likęs vienas, 1536 m. Simną užrašė karaliui Žygimantui Senajam (1467–1548) ir jo žmonai Bonai
Sforcai (1494–1557). Kartu su daugeliu kitų dvarų Simnas atiteko jų sūnui Žygimantui Augustui (1520–1572). Pastarasis 1549 m. gegužės 1 d. Simno ir Metelių dvarus kartu su kitais
dvarais užrašė savo žmonai Barborai Radvilaitei (1522–1551)34. Karalienė Barbora vargiai
spėjo pamatyti Simną, mirė 1551 m. gegužės 8 d. Apie jos veiklą Simno dvaro parapijos
dokumentuose jokių žinių nėra. Po Barboros Radvilaitės mirties Simno ir Metelių dvarai
perėjo valstybės žinion. Karalius jų valdymą pavesdavo už nedidelę nuomą iki gyvos galvos
kokiam nors pasižymėjusiam didikui arba šiaip žymesniam asmeniui. Taip iki gyvos galvos
valdyti atiduoti dvarai su aplinkiniais kaimais ir miesteliais vadinosi storastijomis, o jų valdovas – storasta. Šitaip Simnas buvo valdomas daugiau kaip du šimtus metų.

Barbora Radvilaitė (1522–1551) ir Žygimantas Augustas (1520–1572). Vikipedijos nuotr.
34 J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, 726 p.
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Vėliau įvyko ir kitų bažnyčios išlaikymo pokyčių. Buktininkų dvarą valdė pėstininkų
pulko kapitonas Juozapas Narmuntavičius. Jis privalėjo iš savo dvaro skirti Simno bažnyčiai
dešimtinę. 1757 m. dvarininkas susitarė su Simno klebonu J. R. D. Girdausku daiktinę
dešimtinę pakeisti į piniginę duoklę. Buktininkų dvarininko daiktinės dešimtinės į piniginę
duoklę pakeitimo akte rašoma:
Aš, kunigas Jurgis Duninas Girdovskis (Jerzy Dunin Gerdowski), Simno dekanas ir klebonas, iš vienos pusės ir Aš, Juozapas Narmuntavičius (Jozef Normuntowicz), LDK pėstininkų
pulko lauko kapitonas, Buktininkų valdytojas, iš kitos pusės.
Šiuo mūsų susitarimu „mutuo assensu“ skelbiame, kad aš, aukščiau paminėtas Simno
kunigas dekanas, „libere et sponte non praejudicando“ savo paveldėtojams sutinku seniau ir
dabartinio Buktininkų valdytojo pirmtakų paskirtą Simno bažnyčiai dešimtinę javais bendru
susitarimu ir draugiška interpozicija su ponu kapitonu pakeisti į 35 lenkiškų zlotų piniginę
sumą, kuri kas met turi būti Simno bažnyčiai mokama, kad pakeistų „ad mentem“ žemės
fondą.
Taipogi aš, aukščiau paminėtas Juozapas Narmuntavičius, Buktininkų valdytojas, paėmęs
„in pacificam et realem possesionem“ tas žemes Buktininkų laukuose, tai yra mano valdose, Jo
mylystą kunigą dekaną patikinu, kad turėsiu ir privalėsiu kas met be jokio delsimo šv. Mykolo
dienai mokėti 35 lenkiškus zlotus iš mano valdos Buktininkuose, vietoje priklausančios
dešimtinės javais. Tai yra „in virtutem“ vietoje Jo mylystos Simno dekano perleistos žemės,
nuo kurios javų dešimtinę mano pirmtakai mokėjo Simno bažnyčiai.
Ir taip mes paminėti aktu patvirtiname „ab utroque“, kad šis susitarimas, tarp mūsų sudarytas, ateityje jokių „preindicium“ po mūsų mirties mūsų paveldėtojams nesudarytų, tik mes
tarpusavyje „et vitae tempora“ sutarimui ir taikai šią sutartį sudarome, kurią, dėl tikrumo,
šalia antspaudų savo rankomis pasirašome.
Surašyta Buktininkuose 1757 metų lapkričio 6 dieną.
(Pasirašyta) Jurgis Duninas Girdovskis, Simno dekanas. Juozapas Narmuntavičius, kapitonas35
METELIŲ BAŽNYČIOS IR PARAPIJOS ĮKŪRIMAS
Jonui Jonaičiui Zaberezinskiui 1520 m. įsteigus Simno parapiją, kuriai priklausė Simno miestas, Simno dvaras ir dvaro kaimai su baudžiauninkais. Metelių miestelis ir Metelių
dvaras su kaimais ir baudžiauninkais, Metelių gyventojams Simnas buvo gana toli, susisiekimas nepatogus. Tada Povilas Sapiega, LDK arklininkas, tuometinis Simno ir Metelių
dvaro valdytojas, pritariant Vilniaus vyskupui Eustachijui Valavičiui (1616–1630), 1619 m.
įsteigė Metelių parapiją. Buvo nustatyta, kad visi kaimai ir palivarkai, priskirti Metelių
dvarui, priklausys Metelių parapijai. Simno dvaras per Šv. Martyną Simno bažnyčiai išlaikyti
privalėjo mokėti 70 florenų, duoti dvi liepines medaus ir akmenį vaško, iš viso 100 florenų
per metus. Tai patvirtino Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas III
Vaza (valdė 1587–1632)36.
Simno bažnyčios fundacijos ir dešimtinės pakeitimo bei Metelių bažnyčios
aprūpinimo akto nuorašas:
35 VU, f. 102–439.
36 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 175–181.

23

Zigmantas III-sis, iš Dievo malonės, lenkų karalius, Didysis Lietuvos kunigaikštis, Karalius Rusijos, Prūsijos, Mozūrijos, Samogitų [aut. past.: Žemaitijos], Livonijos, Švedijos, Gotų
[aut. past.: gotai – rytų germanų gentis] ir Vandalų [aut. past.: vandalai – gimininga gotams
rytų germanų gentis]: šiais mūsų raštais pareiškiame visiems ir pavieniams, kam rūpi, kad
kitados kilnusis Jonas Jonaitis iš Zaberezės, pažadintas dievotumo ir viltimi amžino užmokesčio, savo tuomet paveldėtame dvare, vadinamam Simnas, įsteigė parapijinę bažnyčią ir ją
aprūpino, kaip aiškiai parodo mums pateikta jo fundacija, įvykdyta 1520 m. Tas pats kilnusis Jonas Jonaitis iš Zaberezės iš antrojo savo dvaro, vadinamo Meteliais, Simno parapijinei
bažnyčiai paskyrė ir suteikė dešimtinę iš visokių grūdų ir sėklų, išskyrus avižas, be to, dvi
liepines medaus ir akmenį vaško. Šita, aukščiau paminėta Simno bažnyčios fundacija, jos to
laiko klebonai ir rektoriai iki dabartiniam gerbiamajam kunigui Augustinui Snarskiui ramiai
naudojosi ir valdė šiuos du dvarus, kurie po mirties Jono Jonaičio Zaberezės perėjo į mūsų
Karališkąjį stalą.
Dievo malonės dėka vis labiau augant tikinčiųjų skaičiui, jų globai ir aprūpinimui
Švč. Sakramentais jau nebeužteko vieno klebono Simnui ir Meteliams. Dėl to tai kilnusis Povilas Sapiega, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio arklininkas ir tų dvarų, Simno ir
Metelių nuolatinis tenutorius [aut. past.: valdytojas], savo dievotumu ir uolumu didinti Dievo
garbei ir tikinčiųjų išganymui, pritariamas gerbiamojo Kristuje tėvo Eustachijaus Valevičiaus,
kaipo Vilniaus vyskupo valdytojo, pasiryžo steigti kitą parapijinę bažnyčią Metelių miestelyje, naują pastatyti, aprūpinti ir jai bei jos laikinai gyvenančiam klebonui, be trijų dykviečių,
nežinia kieno kada tai paaukotų, skirti dešimtinę visokio grūdo ir sėklos, išskyrus avižas.
Anksčiau Simno bažnyčiai paskirta, nuo šiol atiduodama Metelių parapijinei bažnyčiai ir
drauge su aukščiau paminėtomis trimis dykvietėmis atiduodama visam laikui.
Atlyginimui Simno parapijai už paimtą iš jos dešimtinę, skirti nustatytą metinį atlyginimą,
būtent 70 lenkiškų florenų (auksinų) iš Simno dvaro pajamų kasmet sumokėti ir už dvi liepines
medaus ir už akmenį vaško, iš tų pačių pajamų 30 lenkiškų florenų per kiekvieną Šv. Martyno
šventę dabartiniam ir būsimam Simno klebonui sumokėti.
Įvardintas gi dešimtines parapijinei Metelių bažnyčiai ir klebonams ant visada suvienyti
ir atiduoti. Taip, kad visam laikui Simno klebonai vietoj dešimtinės, medaus ir vaško iš Simno
dvaro gaus per mūsų pavaldinius po 100 lenkiškų florenų, antra – gi Metelių klebonas ir jo
įpėdiniai visada ims dešimtinę iš Metelių dvaro. Be to, kilnusis Povilas Sapiega, mūsų arklininkas, tinkamesniam pragyvenimui Metelių klebono ir jo bažnyčios reikalams prie trijų
dykviečių skiria keturias ūkes, apgyventas su kumečiais Padusninkų kaime, priklausančiame
prie Metelių dvaro, suteikė ir dar priskyrė būtent: Blažiejų Žemaitį, Tomą Kučkūną, Lauryną
Kučkūną, Blažiejų Stasionį, Stanislovą Tomadažentį, Tonšulą Jakubonį, Joną Miklaišėną ir
Juozulį, su jų žmonomis ir vaikais, ir įvardintą bei pažymėtą inventorių. Taipogi vieną lauką,
Vaitkūniške vadinamą, ir laisvą žuvavimą tinklais Metelių ežere. Padūmės mokestį iš visų
ūkininkų, priklausančių prie Metelių dvarų, per Šv. Martyno šventę po tris grašius, kaip kad
seniau Simno klebonas imdavo, taip ant visada suteikė ir paskyrė Metelių bažnyčiai.
Tam visam nuolankiai maldavo mūsų karališko sutikimo ir patvirtinimo.
Mes, laikydami mūsų Karališka pareiga, kuo labiau platinti Dievo garbę mūsų Karališkuose dvaruose, ir trokšdami aprūpinti mūsų pavaldinių sielų išganymą, šiai, kilnaus Povilo
Sapiegos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio arklininko, teisingai ir maloniai
valiai ir prašymui mielai pritariame Metelių bažnyčios įsteigimui, aprūpinimui ir pakeiti-
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mui dešimtinės, medaus ir vaško, iki šiol duodamo Simno klebonui. Toliau viso to pakeitimui
100 lenkiškų florenų, kasmet mokamų Simno klebonui iš mūsų pajamų, dešimtinę ir iš seno
paaukotas tris dykvietes ir keturis apgyvendintus ūkius su jų gyventojais skiriama Metelių
bažnyčios išlaikymui.
Taip pat lanką, laisvą žuvavimą Metelių ežere ir padūmės mokestį mokėti Metelių parapijos bažnyčiai ir jos klebonų, esamų ir būsimų, naudai, suteikiame, duodame, aprūpiname ir
įgyvendiname, taip, kad toliau Simno klebonas bei jo įpėdinis neturės jokios teisės į dešimtinę
iš mūsų Metelių dvaro nei į medų bei vašką, bet jų vietoj bus patenkinti gaunama iš Simno
dvaro metine pensija 100 lenkiškų florenų.
Metelių dvaro dešimtinė priklausys naujai Metelių bažnyčiai ir jos klebonui drauge su
įvardintais laukais, lanka, laisvu žuvavimu ir aukščiau įvardintais padūmės mokesčiais.
Viso to tikrumui, šis mūsų ranka pasirašytas patvirtinamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio antspaudu.
Duotas Varšuvoje, 18 d. kovo 1619 m. (MDCXIX) Mūsų karaliavimo XXXII, Švedijos gi
XXVI metais.
Sigismundus Rex. Stephanus Pac Notarius.
Nuorašas išduotas kunigui Smolensko arkidiakonui Albertui Izdebskiui 1 d. birželio mėn.
1661 m. (MDCCXI)37
Šį Simno ir Metelių dvarų valdytojo Povilo Sapiegos fundacijos raštą Metelių podstorasta Jonas Katovičius 1619 m. kovo 20 d. įteikė Simno ir Metelių klebonui kunigui Augustinui Snarskiui, nes tuo metu Metelių klebonas dar nebuvo paskirtas.
Metelių bažnyčiai perduodamų turtų sąraše pirmoje vietoje paminėta pinučiais aptverta Metelių klebonija su daržu ir pieva38. Matyt, buvo padovanotas namas, kuriame galėtų apsigyventi klebonas. Perdavimo akte paminėtas visas užrašytas turtas, baudžiauninkų šeimos
nariai, jų turtas, nurodytos jų pareigos. Bažnyčios Meteliai dar neturėjo, veikiausiai dėl to
dar ilgai nesulaukė savo klebono. Simno klebonas ir toliau buvo laikomas Metelių klebonu
ir naudojosi patvirtinta antrąja fundacija.
Manoma, kad pirmoji bažnyčia Meteliuose buvo pastatyta apie 1665 m., ją pastatęs
kunigaikštis Vyšniavieckis, buvęs Simno ir Metelių storasta. Vis dėlto tikrų žinių, kada buvo
pastatyta ir kas pastatė, nėra39.
Apie 1730 m. (kitur nurodomi 1740 m.) Simne pradėjo gyventi vienu kunigu daugiau
(pastarasis buvo vadinamas Metelių parapijos kamendoriumi), bet Metelių parapiją tvarkė
Simno klebonas.
1742 m. bažnyčios inventoriuje pažymėta, kad dirvone, suartame klebono Jacevičiaus,
Metelių kamendorius kunigas Biaty-Bielickis pasisėjo rugių. Vadinasi, 1742 m. kunigas
Biaty-Bielickis pradėjo Meteliuose savarankiškai klebonauti40.
Vilniaus vyskupijos sinodas 1744 m. pažymi, kad Meteliuose klebonauja kunigas BiałyBielickis. Jis ten ir mirė41.

37
38
39
40
41

Ten pat.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 175–181.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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KROSNOS BAŽNYČIOS IR PARAPIJOS ĮKŪRIMAS
Klebonaujant Simno kunigui J. R. D. Girdauskui (1746–1764) kūrėsi Krosnos parapija. 1755 m. Alytaus klebonas Viktorinas Aleksandras Hrynevičius (Grinevičius) ir Krosnos
dvaro valdytojas Tadas Eidzetavičius su Simno klebonu J. R. D. Girdausku sudarė sutartį,
kad Simno klebonas Krosnoje nuolatos laikys kunigą, kurį materialiai aprūpins iš Žuvintų
rakto gyventojų aukų, taip pat šiems gyventojams teiks dvasinius patarnavimus.
Šventadieniais Simno kunigas buvo įpareigotas važiuoti į Krokialaukį aukoti šv. Mišių.
Už tai Simno klebonas galėjo imti dešimtinę javų pėdais arba pagal 1749 m. susitarimą 200
auksinų pinigais.
Taip pat Simno klebonas galėjo naudotis Krosnos dvaro paskirtais dviem valakais
žemės ir daržu. Krosnos parapijos aprūpinimo akto, rašyto Alytuje 1755 m. rugsėjo 1 d.,
nuoraše rašoma:
Aš, kunigas Viktorinas Aleksandras Hrynevičius, Žemaičių katedros prelatas skolastikas
[aut. past.: nurodo tam tikrą išsimokslinimą], Veliuonos klebonas ir Alytaus klebonas, ir aš
Tadas Eidzetavičius, Smolensko vaivadijos stalininkas, ligi gyvos galvos Krosnos dvaro tenutorius, visiems pagarsiname ir visiems pareiškiame, visiems bendrai ir kiekvienam atskirai, kam
reikėtų apie tai žinoti. Šiuo mūsų teisėtu ir apdraudžiamu raštu, išduotu Dievuje Maloningajam kunigui Jurgiui Girdauskui, Simno klebonui, tokiu reikalu:
Pirmiausia aš, aukščiau paminėtas Alytaus klebonas, turėdamas originalą, pirmaisiais ir
paskutiniaisiais paskyrimais ir privilegijomis Šviesiausiųjų Lenkų karalių ir Maloningiausiųjų
mūsų valdovų, suteiktą man dešimtinę, Alytaus bažnyčiai ir visai Alytaus ekonomijai, kurią
iki šiolei gaudavau ir naudodavausi, apsisvarstydamas, kaip Gerbiamasis Simno klebonas,
kuriam Sinodo priskirta prie jo parapijos Krosnos bažnyčia su kai kuriais ekonomijos kaimais
ir mūsų bažnyčios kaimu, vadinamu Saltininkais, pats be jokios paramos privalo rūpintis sielų
išganymu, išmintingu Viešpaties Dievo garbinimu ir Išganytojo Kristaus krauju krikščioniškų
sielų atpirkimu, savo pajamomis, Gerbiamajam Simno klebonui padėti gyventojų sielų
išganyme ir Krosnos bažnyčios Žuvintų rakte prieš šimtą metų iš ąžuolinių medžių pastatytoje
klebonijoje apgyvendinti kunigą ir jam paskirti tinkamą išlaikymą.
Taigi aš, Žemaičių katedros skolastikas, Alytaus klebonas, dėl išvardytų priežasčių, gerai apsvarstęs, niekieno neverčiamas nei apgaulingai priviliotas, bet ypač trokšdamas Dievo
garbės didinimo savo noru ir gera valia, bet anaiptol nevaržomas maloningo sutikimo ir pritarimo Jo Ekscelencijos, mano vyskupo, tai liečia ir mano įpėdinius, kunigo išlaikymui prie Krosnos bažnyčios atsisakau per visą savo gyvenimą nuo visų įtakų, nuomų, valdytojų ir kitokių
dovanotojų su titulais, šiame Žuvintų rakte turinčių įvairių teisių, dešimtinės virš 200 lenkiškų
zlotų iš Rudaukos, Grabaukos, Naujienos, Tūriškių ir kitų smulkiai tam tikrame nurodytame
rejestre. Su mano rankos parašu, nurodančiu aiškų skaičių valakų ir dabar priklausančią
dešimtinę pensiją, išskyrus Balinčiškę ir Dambavaragį, kurie į Žuvintų dvarą privalo įnešti
dešimtinę, kuri ligi šiolei gaunama už visokius žemės valdymus ir nuomą. Aukščiau mano
įvardintos lėšos Krosnos bažnyčios labui bus išleistos ir šiuo mano paskyrimu Gerb. Simno klebonas savo nuožiūra javų pėdais pagal paskyrimą arba susitaręs pinigais išlaikys prie Krosnos
bažnyčios padorų ir pastovų kunigą.
Prie to ir aš, Tadas Eidzetavičius, Smolensko vaivadijos stalininkas, norėdamas Viešpaties
Dievo garbei prisidėti prie tinkamo kunigo prie Krosnos bažnyčios išlaikymo, pareiškiu ir pri-
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žadu iš mano Krosnos valdymo, Naujavalakių, Pėdiškių ir Tūriškių už priklausančią dešimtinę kasmet mokėti po 100 lenkiškų zlotų per Šv. Mykolą punktualiai ir būtinai sumokėti. Be
to, laimingai nuvykus į Karalystę Šviesiausiojo mano Karaliaus ir Maloningiausiojo mano
Valdovo savo lėšomis ir triūsu išrūpinsiu iš Jo Karališkos Didenybės Krosnos kunigui kamendoriui du valakus žemės ir sklypą su daržu. Jei susidarytų kokios ižde kliūtys ir to nepajėgčiau
įvykdyti, tai iš savo iki gyvos galvos Krosnos dvaro valdymo arti bažnyčios du valakus žemės
ir sklypą su daržu privalau išskirti, atmatuoti ir Gerb. Simno klebonui atiduoti valdyti. Gerb.
gi Simno klebonas už paskirtą čion įvardintą žemę, už 100 zlotų, gautų už Krosnos valdytojo
dešimtinę ir už suteiktus du valakus žemės ir sklypą su daržu, privalo prie Krosnos bažnyčios
savo lėšomis nuolatos išlaikyti nuo jo priklausomą kunigą, rūpintis ta bažnyčia, prižiūrėti
joje tvarkos ir pamaldų. Ten gyvenantis klebonas už paskirtą dešimtinę, du valakus žemės ir
sklypą su daržu privalės kas savaitę aukoti vienas skaitytas šv. Mišias už Krosnos ir Alytaus
fundatorius ir geradarius.
Jei prireiktų vykdant J. E. Vilniaus vyskupo parėdymą vykti į Krokialaukio koplyčią aukoti šv. Mišias, tai už mano paskirtą ir įvardintą Alytaus klebono dešimtinę privalėtų vykti į
Krokialaukį pats Gerb. Simno klebonas arba kitą nuo savęs kunigą pasiųsti, bet tam nenaudoti dėl tolimo kelio Krosnos klebono. Ypač, kad Miroslavo klebonas, atsižadėdamas Sinodo
apibrėžtos parapijos ir savo parapijos, dėl savo pareigų ir apsidraudimo negalės važiuoti.
Prie to aš, Žemaičių skolastikas ir Alytaus klebonas, pirmiausia reikalauju, kad laikantis
paskutinės 1749 m. konkordatės, taip pat dvaro ir Žuvintų bei Krokialaukio raktų, kad būtų
įteikta kasmet punktualiai po 200 zlotų Alytaus klebonijai ir kad į juos Gerb. Simno klebonas
nei kuris kitas neturi jokių teisių ir tam mes davėm šitą užleidžiantį bei kartu apdraudžiantį
raštą su mūsų rankų parašais.
Išduota. Alytus, tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt penktais metais rugsėjo mėnesio
pirmą dieną (1755 m. rugsėjo 1 d.) 42
Pasirašė: kunigas Viktorinas skolastikas Hrynevičius, žemaičių prelatas, Veliuonos klebonas, Alytaus klebonas.
1755 m. Krosnoje apsigyveno kunigas – pirmasis Krosnos bažnyčios klebonas Juozas
Levickis43.
***
Vilniaus vyskupijos sinodas 1744 m. Krokialaukį priskyrė prie Miroslavo parapijos.
Miroslavui atsisakius aptarnauti Krokialaukio koplyčią, Simnui pavesta globoti ir krokialaukiečius. Krokialaukio gyventojai pagal Krosnos pavyzdį apie 1759 m. išsirūpino parapijos teises. Pirmasis Krokialaukio klebonas buvo kunigas Antanas Sventožeckis.

42 VU, f. 102–439.
43 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 204.
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Senoji Simno bažnyčia
Sklando legenda, kad tokią aukštą didelę Simno bažnyčią pastatė milžinai Simas ir Sinas. Smėlį statybai vienas ėmė iš vakarų, kitas iš rytų. Pakilus audrai lijo ištisas 9 dienas.
Žmonės išsigando, kad gali apsemti miestą. Tačiau kai tik daubos prisipildė vandens, nustojo lyti. Taip atsirado Simno ir Giluičio ežerai. Milžinai pasiraitoję rankoves dirbo dieną ir
naktį. Bebaigdami statyti bažnyčią susiginčijo dėl lubų. Vienas norėjo skliautuotas mūrines
padaryti, kitas – ąžuolinių lentų. Pykosi. Galop nutarė palikti užbaigti daryti lubas patiems
miestelėnams. Baigę darbą vienas vienoje bažnyčios pusėje, antras – kitoje per bažnyčios
kraigą pasivaišino taboka, surūkė taikos pypkę, padavę vienas kitam ranką atsisveikino ir
nukeliavo savais keliais. Vienas, pasiraitojęs kelnes, perbrido Simno ežerą ir patraukė Žuvinto
ežero link žuvauti, o kitas, perbridęs Giluičio ežerą, nužygiavo Kalniškės link medžioti. Jei tai
būtų ne legenda, o tikrovė, galėtum apgailestauti, kad per greit juodu išsiskubino iš Simno,
neužbaigę gražios bažnyčios statybos ir palikę paprastiems žmonėms tęsti pradėtą darbą.
Šie milžinai ne tik pastatė žmonėms bažnyčią, bet ir saugojo gyventojus nuo priešų,
žvarbių vėjų ir kitų negandų. Miestelėnai, pagerbdami ir atsidėkodami už gerus darbus,
sujungė milžinų vardus ir miestą pavadino Simnu.
Simno bažnyčia – bazilikinė, renesanso stiliaus, aukšta, graži ir didinga. Kunigas istorikas Jonas Totoraitis (1872–1941) knygoje „Sūduvos Suvalkijos istorija“ rašo: Jonas Zaberezinskis kelis kartus jau buvęs Maskvoje ir ar jis ten nebus įsižiūrėjęs į architekto Fijoravenčio
statytas aukštas cerkves44. Bažnyčia senovėje turėjo kiek kitokią išvaizdą negu dabartinė.
Jos vakarinę (fasadinę) dalį sudarė bokštelių siena, o rytinę – koplyčių siena. Dabartinis
priebažnytis (vadinamasis bobinčius), presbiterija ir abi zakristijos yra vėlesnės statybos.
Bažnyčia buvo 24 m 55 cm ilgio ir 16 m 20 cm pločio, ties koplyčiomis – 19 m 95 cm.
Aukštis nuo grindų iki lubų vidurinėje navoje – 15 m 75 cm. Šoninių navų aukštis – 8 m
85 cm, visos bažnyčios aukštis – 21 m45. Buvo panašesnė į pilį negu į bažnyčią: Žiūrint iš
lauko, rodos, matai pilį su dviem gražiais pilies bokštais, šiaip ji nėra didelė, bet įdomi ir verta
pamatyti46; iš tikro panaši į tvirtovę, storų ir aukštų sienų bažnyčia47. Fasaduose yra išlikę
gynybinių statinių architektūrai būdingų elementų.
Bažnyčios sienų storis – 1,5 m. Rožinio Švč. Mergelės Marijos navos siena – 1 m 40 cm,
Švč. Jėzaus Širdies navos išorinė siena – 95 cm, o nuo Kunigų zakristijos sienos – 80 cm storio. Šioje sienoje yra padaryta apie 35 cm gylio niša, tad ji yra plonesnė. Niša aiškiai matoma
užlipus ant Kunigų zakristijos.
Bažnyčioje yra šeši arkomis sujungti pilioriai. Jų ilgis 2 m 40 cm, plotis 1 m 30 cm.
Kiek buvo altorių pastačius bažnyčią ir kur jie stovėjo, žinių nėra. Pradžioje, kol nebuvo pristatyta presbiterija, Didysis altorius turėjo būti tarp dabartinių šv. Jono krikštytojo ir
Aukų altorėlių. Zakristija buvo ten, kur dabar yra Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčia.
Įėjimo durys iš šventoriaus buvo išsikišusios koplyčios vakarinėje sienoje48.
44
45
46
47
48
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J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, 726 p.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 99.
Žemaičių prietelius, 1939, gruodžio 7, Nr. 49 (728).
Remontuojama istorinės vertės bažnyčia. Lietuvos aidas, 1938, lapkričio 7, Nr. 504, p. 7.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 102.

Iš vakarų pusės juntamas tvirtovės ar pilies šventovės stilius (ar bent dvasia). A. Šeškevičiaus nuotr.

Seniausias žinomas Didysis altorius buvo trijų tarpsnių. Pirmame tarpsnyje tarp kolonų
stovėjo keturios medinės skulptūros, centre – mažas Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Antrame tarpsnyje buvo dvi statulos ir šv. Jono krikštytojo paveikslas, trečiame – Švč. Trejybės
ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų paveikslai. Virš altoriaus durelių iš abiejų altoriaus
pusių buvo raitelių figūros49.
Sūduvoje parapijos ėmė kurtis gana vėlai, nes kraštas buvo labai miškingas, sunkiai
prieinamas ir mažai apgyvendintas. Tik XVII a. Simnas tapo dekanatu. Matyt, tuomet jis
jau buvo vienas iš didesnių miestų. 1669 m. Vilniaus vyskupo A. Sapiegos sušauktame sinode Simnas minimas kaip dekanatas. Jį sudarė šios parapijos: Rudaminos, Lazdijų, Simno, Balbieriškio, Ūdrijos, Metelių, Seirijų, Šventežerio, Leipūnų (Leipalingio), Veisiejų,
Berznyko, Seinų ir Punsko50. Ši struktūra išliko iki XIX a. O XX a. pradžioje Punskas, Seinai
ir Berznykas priskirti Lenkijai.
Lietuvoje ėmus plisti protestantizmui, Simno dekanate bažnyčių sumažėjo – liko penkios: Simno, Balbieriškio, Veisiejų, Seirijų ir Berznyko. Balbieriškio ir Šventežerio bažnyčiose
įsikūrė protestantai. Seirijuose 1598 m. buvo pastatyta kalvinistų bažnyčia.
49 Ten pat.
50 V. Kamuntavičienė. Simno dekanatas . Lietuvos istorijos metraštis. 2010, T. I. Vilnius, 2011, p. 39–42.
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Simno dekanato parapijos buvo priskiriamos prie neturtingų. Istorikas J. Ochmanskis apskritai priskyrė jas prie skurdžių: Simno parapija turėjo tik 4 dūmus, Balbieriškis –
12 dūmų, Berznykų – 9 dūmus51. Pagal 1669 m. vizitacijos duomenis matydamas blogą
materialinę situaciją, LDK vicekancleris P. Sapiega skyrė lėšų Simno bažnyčios remontui.
Vėliau bažnyčia rūpinosi Simno laikytojas Lukas Opalinskis52.
1655 m. prasidėjus Abiejų Tautų Respublikos karui su Maskva, rusai, vadovaujami
Bogdano Chmelnickio, užėmė Vilnių, Trakus, Gardiną, Merkinę, Kauną, buvo pasiekę ir
Simną. Maskvėnai plėšė bažnyčias ir vienuolynų rūsius, išmėtė mirusiųjų kaulus, pagrobė
ir išgabeno į Maskvą karstuose rastas brangenybes53. Gyventojai palikę namus bėgo į
miškus ir į Žuvinto pelkes. Kaimų ir dvarų sodybos pleškėjo gaisruose. Maskvėnai arkliams sušėrė grūdus, laukuose ištrypė javus, sunaikino visų metų derlių. Jaunesnius žmones
išsivarė į vergiją, senesnius sukapojo kardais54. Šioje suirutėje blogai elgėsi ir vietiniai bajorai – puldinėjo vieni kitus, plėšė kaimynų dvarus. Tokia nesantaika silpnino šalį55. Lietuvoje prasidėjo badas ir maras. Žmonės maitinosi lapais, šaknelėmis, šunų ir pelių mėsa.
Medicina buvo mažai žinoma, nuo maro žmonės bandė gintis burtais, bet krito kaip lapai.
Vietomis nebuvo kas mirusiuosius laidoja.
Po šio karo (1654–1667) Simno bažnyčia buvo nuniokota – stūksojo kiauru šiaudiniu
stogu, neužbaigtu bokštu, kuriame kabojo trys varpai56.
Po karo 1669 m. bažnyčios vizitatorius barė Simno kleboną A. Izdebskį ir vikarą
M. Čekanskį už aplaidumą ir bažnyčios nepriežiūrą. Klebonas buvo pradanginęs bažnyčios
sidabrą, dėl to bylinėjosi teismuose. Simno vikaras M. Čekanskis nuolat kėlė skandalus,
mažai domėjosi pastoracija. Po vyskupo vizitacijos buvo pakeistas Simno dekanas. Vietoje
A. Izdebskio tarnystę pradėjo kunigas Albertas Grimža57.
Praėjus penkeriems metams, 1674-aisiais vizitatorius J. Kurčevskis nurodo Simno
bažnyčioje buvus stebuklingą Švč. Mergelės Marijos paveikslą, gausiai lankomą maldininkų.
Klebonui liepta rūpintis, kad prie šio paveikslo skambėtų muzika, būtų giedamos giesmės.
Tame pačiame vizitacijos aprašyme nurodoma, kad Simne ir Rudaminoje yra Rožinio
Švč. Mergelės Marijos brolijos58. Brolija suteikdavo galimybę visiems parapijiečiams, neišskiriant profesijos ir lyties, vienodomis teisėmis dalyvauti sielovadoje. Žinoma, kad 1674 m.
bažnyčioje buvo įrengti trys altoriai: Didysis su šv. Jono Krikštytojo statula centre ir šventųjų
Petro ir Pauliaus statulomis šonuose, Rožinio Švč. Mergelės Marijos ir Nukryžiuotojo Kristaus59.
1700 m. prasidėjęs Šiaurės karas atnešė daug nelaimių ir Sūduvos kraštui. 1708 m. karo
metu Rusijos caras Petras I išleido įsakymą, kad kariuomenė traukdamasi iš Suvalkų krašto
imtų gyventojų maistą, gyvuliams pašarą, arklius, jaučius ir avis, o ko negali paimti, degintų.
1709 m. Lietuvoje prasidėjo badas ir maras, vietinių gyventojų pavadintas pavietre. Maras
51
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Ten pat.
A. Šapoka. Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas, 1989, p. 326.
VU, f. 102–439.
Ten pat.
Ten pat.
V. Kamuntavičienė. Simno dekanatas. Lietuvos istorijos metraštis. 2010, T. 1. Vilnius, 2011, p. 39.
Ten pat.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 102.

prasidėjo Dancige, vėliau persimetė į Prūsiją ir Lietuvą. Vilniuje buvo iš visur masiškai
subėgusių išbadėjusių pavargėlių, gulinčių ir mirštančių gatvėse. Mirusiųjų nebuvo kam
laidoti. Maras truko dvejus metus – nuo 1709 iki 1710 m. Kiek jis palietė Simno apylinkę,
galima spręsti iš Simno dvaro kaimų žemėlapio, sudaryto 1760 m. Tame žemėlapyje
Jančikai, Činčiauninkai ir Mergalaukis pavadinti dykvietėmis, nes nebuvo gyventojų, žemė
nedirbama. Po kiek laiko tik Jančikuose apsigyveno keli gyventojai, o Činčiauninkuose ir
Mergalaukyje ir praėjus 50 metų po didžiojo maro dar nebuvo kam šių plotų dirbti – taip
buvo sumažėję žmonių.
Karų metu Lietuva buvo apiplėšta ir nualinta. Ilgai neatsigavo ir Simno parapija. Kunigas J. A. Paplauskas (1723–1738), negalėdamas tikėtis aukų iš parapijiečių, savo lėšomis
pastatė tris altorius: Didįjį, Šv. Antano ir Švč. Jėzaus Kančios. Didžiajame altoriuje apačioje
ir viršuje pakabino Švč. Dievo Motinos paveikslus. Vienas paveikslas buvo su sidabriniais
apkaustais. Dievo Motina buvo vaizduojama su dviem karūnomis ir aureole, dviem eilėmis
perlų karolių. Manoma, kad apie 1730 metus buvo pastatytos navos60. 1738 m. dokumentuose rašyta, kad bažnyčioje yra trys navos, 6 pilioriai ir 5 altoriai, stogas dengtas malksnomis, yra signatūros bokštelis ir du kampiniai bokšteliai, kupolas virš bažnyčios prieangio,
taip pat minimas mūrinis priekinio fasado bokštas. Nurodoma, kad grindys medinės, po
bažnyčia yra šeši laidojimo rūsiai (kriptos)61. J. A. Paplauskas savo lėšomis naujai pastatė
kleboniją, tvartus, daržinę, klėtį ir bravorą. Bažnyčios tarnų namas jau taip pat buvo suręstas,
tik neuždengtas stogas ir neįrengtas vidus. Klebonijos tvoros visur buvo naujos.
Nors klebonas J. A. Paplauskas nudirbo daug gerų darbų, savo lėšomis remontavo
bažnyčią, parapijiečiai jo nemėgo. Jis savarankiškai tvarkė parapijos turtą – špitolės daržą ir
pavargėlių žemės sklypą atidavė Stravinskui. Kadangi žemė buvo perduota pavargėlių prieglaudai, o ne bajorui, miesto valdžia reikalavo ją sugrąžinti. Rožinio brolija reikalavo, kad
kunigas sugrąžintų 25 timpas, kurias buvo iš jos pasiskolinęs.
Archyve rašoma, kad a. a. ponas Bak testamentu dar kunigų Monkevičiaus ir Barkausko
laikais dovanojo bažnyčiai smuklę ir didelį žemės plotą, o kunigas J. A. Paplauskas smuklę ir
žemę pardavė už 400 auksinų Simno viršaičiui Mitranauskui62. Parapijiečiai įsižeidę vis klebono klausinėjo, kur tie visi pinigai, ar vyskupas leido klebonui bažnyčios turtus išparduoti.
Klebonas teisinosi, kad altorių remontui ir klebonijos statybai reikėjo daug lėšų.
Klebonijos tarnai skundėsi, kad klebonas pernelyg griežtas ir per daug reikalaujantis.
Vienas tarnas neapsikentęs pabėgo. Tada klebonas nubaudė tarno tėvus.
Vyskupas areštavo J. A. Paplausko turtus. Teismas pripažino kleboną kaltu. Jo asmeninis turtas buvo iš varžytinių parduotas už 100 zlotų. Šie pinigai padėti į bažnyčios iždą63.
Kleboną J. A. Paplauską iš Simno parapijos iškėlė. Atvyko kunigas J. A. Jacevičius.
Fundatorius J. J. Zaberezinskis, statęs Simno bažnyčią, jos iki galo neužbaigė: nepadarė
tinkamų lubų ir gero tvirto stogo. Apie porą šimtmečių bažnyčia lubų neturėjo. Tik ties
Didžiuoju altoriumi buvo mūrinės lubos, kitur – ant sijų užmestos lentos, kartais tik kartys.
Dėl kiauro stogo lubos buvo suaižėjusios, grėsė pavojus, kad užgrius. Atvykusiam kunigui
60 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 383.
61 Ten pat, p. 383–385.
62 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 185.
63 VU, f. 102–439.
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J. A. Jacevičiui (klebonavo 1738–1742) buvo perduotas bažnyčios inventorius. Tai bažnyčioje išlikęs seniausias inventorius:
Senutė mūrinė bažnyčia žymiai reikalinga remonto, ypatingai ties Didžiuoju altoriumi.
Čia stogo gontai supuvę, lyjant bėga vanduo ir nuo to lubos mūrinės suaižėjusios. Jei ūmai
nebus stogas atnaujintas, lubos įgrius į vidų. Stogui reikia apie 100 kapų gontų.
Bažnyčioje yra 5 altoriai: Švč. Mergelės Marijos su sidabriniais rūbais, šv. Antano su
sidabro spinduliais, Dievo Motinos Rožinės su sidabro rūbais, Kristaus Kančios ir Nekalto
prasidėjimo. Arnotų – 15, monstrancijų – 1, kielikų – 2, kelios sidabrinės žvakidės, du
mišiolai, trys varpai. Veikia Rožinio brolija, kuri turi savo spintą.64
Ties Didžiuoju altoriumi klebonas sutaisė suskilusias nuo drėgmės lubas, šoninėse navose sudėjo lentines lubas, sutaisė du po bažnyčia esančius rūsius.
Lentines lubas šoninėse navose klebonas įrengė dalinai savo lėšomis 1739 m. Stogą
perdengė gontais (malksnomis). Ant stogo ties presbiterija pataisė bokštelį, kuriame buvo
varpelis – signaturka, viršuje bokštelio – geležinis kryžius. Priešais bažnyčią pastatė didelį
bokštą. Šiame bokšte įstatė 7 langelius su metaliniais rėmais, stogą uždengė ąžuolinėmis
malksnomis. Pastatė naują varpinę, atnaujino vargonus. Būta nedidelių vargonėlių ir dviejų
būgnų. Iš viso išleido 2780 auksinų, savo pridėjo 199965. Turtingesni ūkininkai paaukojo
781 auksiną ir vieną šilingą.
Priebažnytyje (bobinčiuje) buvo vienos didelės durys į bažnyčią, kitos į lauką ir trečios
mažesnės. Priebažnytis, presbiterija ir Kunigų zakristija buvo pastatyti prieš 1742 metus66.
Iš presbiterijos vedė durys į Kunigų zakristiją, kur buvo spinta, skrynia ir trijų dalių komoda bažnytiniams rūbams sudėti. Dar vienos durys dešinėje iš presbiterijos atsivėrė į
Mažąją zakristiją. Čia buvo Rožinio brolijos skrynia. Dabartinė Mažoji zakristija pastatyta
1886 m.67
Ant špitolės daržo žemės pastatė naują namą bažnyčios tarnams.
Archyve minimi Kaimynų kaime (žmonės vadino Jurzdika – knibždėlynu) gyvenę
ūkininkai Jurgis Vaitkevičius, Jonas Stalevičius, Aleksandras Ramanauskas, Kristupas Idzikauskas, Jonas Babilius, Andrius Dzitovieckas ir Mikas Kaminskas. Šie ūkininkai priklausė
bažnyčiai. Kiekvieną savaitę po dvi dienas privalėjo dirbti (eiti lažą) klebonijos laukuose.
Taip pat mokėjo padūmę. Kitų pareigų neturėjo68.
Kunigas A. I. Komaras iš klebono A. Jacevičiaus 1742 m. liepos 12 d. perėmė bažnyčios
inventorių, kurį buvo surašęs Beržininkų klebonas kunigas Stanislovas Korzonas. Inventoriuje bažnyčia apibūdinama kaip labai sena, nurodoma, kad reikalingas skubus remontas.
Minimi 4 altoriai ir altorėlis. Nurodoma, kad Didžiojo altoriaus pirmame ir antrame tarpsniuose yra Švč. Mergelės Marijos paveikslai. Šoniniai altoriai senoviški, drožti iš medžio.
Dar yra Nekaltojo Prasidėjimo altorius – juodai dažytas, paauksuotas, su dideliu paveikslu
ir septyniomis skulptūromis. Istorikai galvoja, kad šie trys neišlikę altoriai galėjo būti vieni
iš pirmųjų, įrengtų Simno bažnyčioje69.
64
65
66
67
68
69
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Tame pačiame inventoriuje rašoma, kad bažnyčioje yra penkerios durys į bažnyčią: vienos iš fasado, kitos iš abiejų bažnyčios šonų ties viduriniu langu, dar dvejos – tose vietose,
kuriose Švč. Jėzaus Širdies ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčios išsikiša pro bažnyčios
sienos kampą. Prie pastarosios koplyčios durų buvo nedidelės patalpos, lyg priemenės. Seniau čia buvo Kunigų zakristija. Tų patalpų pamatai rasti darant 1939 m. remontą70.
Pastačius naują zakristiją kunigams, pietinėje pusėje buvusi Kunigų zakristija pavadinta Rožinio brolijos zakristija. Neaišku, kada panaikintos durys iš šventoriaus į šią koplyčią.
Dar ir dabar sienoje yra užsilikusios spintelės. Abiejose koplyčiose lubos medinės, ties altoriumi – taip pat. Šoninėse navose yra 10 didelių langų, virš vargonų – trys langai, Kunigų
zakristijoje – du langai. Visų langų rėmai švininiai. Grindys ir lubos medinės, stogas naujai
dengtas ąžuolinėmis malksnomis.
Iš išorės ties bažnyčios kampais, prie priebažnyčio šonų, yra du mūriniai bokšteliai, jų
viršuje – puošnūs geležiniai kryžiai. Virš priebažnyčio ir vargonų – didelis mūrinis bokštas,
pastatytas klebono J. A. Jacevičiaus. Šoninių koplyčių stogai sutaisyti. Suremontuoti 6
bažnyčios rūsiai. Sutaisyti vargonai.
Kunigas P. A. B. Jovidas iki pusės nugriovė A. Jacevičiaus priekyje pastatytą bokštą ir
išmūrijo dvilypį (du bokštus). Kilus didelei audrai vienas iš šių bokštų, taip pat ant centrinės
navos pastatytas kupolas nugriuvo71.
XVIII a. II ketvirtyje buvo pastatyta keletas naujų stalių darbo spalvingai nudažytų
altorių. Istorikai nurodo, kad dabartinis krikštyklos Viešpaties stalas (mensa) ir dabartinio
Švč. Jėzaus Širdies altoriaus skulptūros – šv. Augustino ir šv. Jono Nepomuko, taip pat retabulo sparnai yra išlikę iš senųjų altorių. Kiti du altorių sparnų fragmentai dabar puošia
XIX a. šv. Kazimiero altorių72. Ant centrinės navos stogo buvęs supuvęs medinis kupolas
nugriautas, sumūryti du bokšteliai su smailėmis.
XVIII a. pabaigoje buvo perdaryti trys altoriai: Didysis, Švč. Jėzaus Vardo (vėliau pavadintas Švč. Jėzaus Širdies) ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos. Šie altoriai – jau ne staliaus
darbo, o drožėjo, įgijo rokoko architektūros bruožų73. Didysis altorius buvo trijų tarpsnių,
kiekviename jų buvo skulptūrų, paveikslų ir tuo metu madingų altorių puošmenų stikliukų ir
veidrodėlių. Altoriaus viršuje ir apačioje – Dievo Motinos, vilkinčios sidabrinius drabužius,
su karūna ant galvos ir keliomis eilėmis perlinių karolių, paveikslai74. Virš durelių, vedančių
į erdvę už altorių, buvo dvi skulptūros. Altorius buvo aukštas – iki pat presbiterijos lubų75.
XVIII a. pabaigoje nusistovėjo altorių išdėstymo tradicija: abipus Didžiojo altoriaus –
du mažesni, o šalia jų abiejose navos galuose – du dviejų tarpsnių altoriai su glorijomis
(spindulių vainikais). Kiti altoriai buvo statomi prie abiejų piliorių.

70 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 100.
71 Ten pat, p. 215.
72 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 241.
73 Ten pat, p. 241–385.
74 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 191.
75 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 241.
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Bažnyčios centrinė nava. 2019 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

1782 m. prie bažnyčios veikė mokykla. Joje mokėsi 1 šlėktos vaikas, 8 miestiečiai ir
1 kaimietis. Kiti labiau buvo linkę vaikus leisti mokytis pas daraktorius.
Apie 1758 m. Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje
buvo padarytos skliautinės mūrinės lubos. Finansavo miesto storasta Zimniskas. 1765 m.
tokios lubos sumūrytos ir presbiterijoje. Tam panaudotas 2000 zlotų M. Bičkausko palikimas. Centrinėje navoje skliautuotos lubos sumūrytos tik po 1847 m. bažnyčios gaisro76.
Šiaurinėje – cilindrinės, o pietinėje – kryžminės. Centrinė nava puošta empora.

76 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 110.
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Vėlesni bažnyčios priestatai
PRIEBAŽNYTIS
Pirmasis Simno bažnyčios priestatas – dabartinis priebažnytis. Be šio priestato nebuvo
vietos vargonams, o be vargonų bažnyčia yra kurčia ir nejauki. Kada jis pastatytas, neaišku.
Priebažnytis yra 6 m 60 cm ilgio, 6 m 40 cm pločio, sienų storis – 1 m 80 cm. Durys į
priebažnytį pradžioje buvo iš visų trijų pusių. Klebono P. A. B. Jovido laikais (klebonavo
1764–1776 m.) dėl skersvėjo iš šiaurinės pusės durys buvo užmūrytos, paliktas tik langelis
viršuje.

Nišoje būta durų, išlikęs tik langas. A. Šeškevičiaus nuotr.

Bažnyčios senos vidinės sienos viršutinėje dalyje iš priebažnyčio pusės yra užsilikę
ankstesnių gipsinių pagražinimų pėdsakų, matyti, kad siena buvo tinkuota – kai kuriose
vietose tinkas lietaus nuplautas, nukritęs. Visa tai rodo, jog ši bažnyčios siena kitados buvo
išorinė, o ne pastogės, vidinė siena. Priebažnytyje anksčiau kūdikių tėvai ir krikštatėviai
ruošdavosi krikštui, vestuvininkai – tuoktuvėms. Tačiau buvo nepatogu, o žiemą šalta, košė
skersvėjis. Tam paskyrė Mažąją zakristiją. Priebažnyčio kampe kitados būta kamino. Matyt,
toje vietoje Velykų Didįjį šeštadienį buvo kūrenama šventa ugnis. Apie 1903 m. dar kaminas buvo. Dabar jis užmūrytas, likusi tik anga77. Yra pasakojimas, kad didelį nusidėjėlį šioje
sienoje gyvą užmūrijo. Laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ rašoma: Netoli didžiųjų durų yra
tamsus lokas (ola) sienoje išmūrytas kur kaip pasakoja, griešninką per kokį laiką badu numarindavo78.
77 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 106.
78 Vienybė lietuvninkų, 1903, liepos 8, Nr. 27, p. 317.
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Priebažnytyje yra kryžius su Nukryžiuotuoju ir akmeninė švęsto vandens vandeninė.
PRESBITERIJA
Simno bažnyčios presbiterija pristatyta
apie 1742 m. (kitur rašoma, kad 1776 m.)79.
Tai centrinės navos tąsa. Presbiterija nuo
centrinės navos atskirta pusapskrite triumfo
arka. Ji yra 11,5 m ilgio, 6 m 85 cm pločio,
sienų storis – 1 m 95 cm. Šiame priestate
pradžioje buvo tik du kampiniai langai,
vėliau iš pietinės pusės padaryti dabartiniai
langai. Kurį laiką už Didžiojo altoriaus galėjo
būti Kunigų zakristija, todėl Didysis altorius
buvo atitrauktas toliau nuo galinės presbiterijos sienos. Įėjimas į presbiteriją buvo iš
šventoriaus pusės toje pačioje vietoje, kur ir
dabartinės durys. Senesni žmonės atsimena,
kad toj vietoj laiptus į bažnyčią atstojo krūva
Galvojama, kad čia būta priebažnyčio židinio
akmenų. Pastačius presbiteriją bažnyčios
kamino. A. Šeškevičiaus nuotr.
galinė išorinė (rytinė) ornamentuota siena
tapo dalinai pridengta. Iki šių dienų virš presbiterijos stogo matyti vaizduojami langai ir eilė
puošnių elementų. Visa tai liudija vėlesnį presbiterijos atsiradimą.
XX a. iki 8-ojo dešimtmečio presbiterijos šonuose buvo du pailgi 5–7 vietų klauptai.
Klauptai buvo be durelių, į juos patekdavo per galą. Viduje – platus pasėstas ir nuožulni
lentelė priklaupti. Klauptai lakuoti, išsaugant natūralią medienos faktūrą, aplikuoti ornamentais. Šiuose klauptuose sėdėdavo klierikai, patarnautojai, kartais tikintieji. Išlikęs
senolių prisiminimas, kad tarpukario laikais viena ūkininkė iš Babrauninkų kaimo, save
laikiusi išskirtine (unarava), per Sumą visada sėdėdavo „už grotelių“ klaupte, mat vienas jos
sūnus buvo Lietuvos karininkas. Klauptai neišliko.
1816 m. presbiterijoje buvo padarytos apie 50 cm aukščio medinės grotelės, skiriančios
presbiteriją nuo besimeldžiančių žmonių. Iš altoriaus pusės ant jų pakabinta mezginiais
puošta balta drobinė užuolaidėlė. Tikintieji Švč. Sakramentą priimdavo atsiklaupę prie šių
grotelių ir prilaikydavo užuolaidėlę rankomis, kad, jei kartais Švč. Sakramentas kristų, tai
nukristų ant užuolaidėlės. Šv. Mišios vykdavo lotynų kalba, kunigui atsisukus į altorių.
XX a. paskutiniajame dešimtmetyje presbiterijos grotelės su baliustrada nuimtos. Nuo
Didžiojo altoriaus atitrauktas Viešpaties stalas. Kunigas pradėjo aukoti šv. Mišias lietuviškai,
atsigrįžęs į tikinčiuosius.
Apie 1996 m. klebonas G. Bulevičius presbiterijoje sudėjo vitražus (dailininkas Vladas
Krušna, 1948–2014). Vieną vitražą finansavo Zailių, Bambininkų ir Ąžuolinių gyventojai
(ypač daug prisidėjo Monika Šmitienė).
79 VU, f. 102–439.
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Presbiterijos vitražaI. 1992 m. Autorius V. Krušna (1948–2014). A. Šeškevičiaus nuotr.
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Presbiterijos vitražaI. 1992 m. Autorius V. Krušna (1948–2014). A. Šeškevičiaus nuotr.
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KUNIGŲ ZAKRISTIJA
J. Reitelaičio archyve rašoma, kad dabartinė Kunigų zakristija pastatyta apie 1742 m.80
Jos ilgis 5 m 60 cm, plotis 4 m 30 cm, sienų storis 1 m 25 cm. Kunigų zakristijoje buvo
spinta, skrynia ir trijų dalių komoda81. Persikėlus į naujai pastatytą zakristiją, presbiterijos erdvė gerokai padidėjo. Į zakristijos antrą aukštą veda siauri suktiniai laiptai. Antrame
aukšte kažkada buvo du langai į bažnyčią. Matyt, iš čia buvo klausoma šv. Mišių. Zakristijos
statyba labai netikusiai atlikta. Ypač silpni buvo pamatai. 1939 m. teko juos permūryti. Tik
liko nesutvarkytas dviejų metrų pločio galinis kampas iš rytų pusės. Nespėta, prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Nenutiestas pro pamatus į šiaurę ir drenažas. Po zakristija yra rūsys82.
Zakristijoje stovėjo spinta liturginiams indams ir drabužiams sudėti.
Šioje zakristijoje kabojo Kalesninkų dvarininko J. Chmielevskio padovanotas šv. Jono
Krikštytojo vertingas paveikslas83.
MAŽOJI ZAKRISTIJA
Dabartinę Mažąją zakristiją apie 1888 m.84 pristatė prie bažnyčios pietinės pusės kunigas Sebastijanas Valentinas (klebonavo 1887–1897 m.). Jos ilgis ir plotis 3 m 70 cm, sienų
storis 45 cm. Šioje zakristijoje moterys po gimdymo ruošdavosi kunigo palaiminimui,
krikšto ir kūdikio tėvai – krikštui. Mažojoje zakristijoje per šventes ir atlaidus rinkdavosi
procesijos dalyviai: mergaitės gėlių barstytojos, berniukai, kurie nešdavo bažnytinių vėliavų
kaspinus. Velykų Didįjį ketvirtadienį čia imituodavo Jėzaus kalėjimą: iškilmingai įnešdavo
monstranciją su Švč. Sakramentu. Penktadienį pernešdavo į Švč. Jėzaus Širdies koplyčią.
Čia vykdavo Kristaus karsto pagarbinimas.
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES KOPLYČIOS ZAKRISTIJA
Kunigas Pranciškus Antanas Bonaventūra Jovidas (klebonavo 1764–1776) apie 1765 m.
Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje iš išorės sumūrijo nedidelę patalpą – zakristiją. Ten sukalė lentynas. Pro kampą iš šventoriaus sienoje padarė duris. Pavadino Mažąja zakristija. Didelio
poreikio statyti šią zakristiją nebuvo, retai naudojo. 1816 m. bažnyčios inventoriuje ji jau
nepaminėta. Matyt, nugriovė, o duris užmūrijo85.
GĖDOS (ATGAILOS) AKMUO
Bažnyčios sienų išorėje yra išsikišę trys akmenys: šiaurinėje pusėje ties priebažnyčiu,
presbiterijos gale ir ties Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Pastarasis akmuo ypač traukia daugelio dėmesį. Jis yra plokščios formos, apie 28 cm storio, daugiau kaip metro pločio,
70 cm išsikišęs. Nuo žemės iki akmens paviršiaus – apie 2 m. Maždaug 75 cm virš šio akmens buvo įmūrytas geležinis laikiklis su skridiniu gale, lyg kam pritvirtinti. Galvojama,
kad galėjo būti „gėdos akmuo“, ant kurio sekmadieniais sodindavo moraliai nusikaltusiuosius, pvz., jaunuolį ant vieno akmens, merginą ant kito.
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VU, f. 102–439.
Ten pat.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 108.
P. Biržys. Lietuvos miestai ir miesteliai. T. 1. Alytaus apskritis: dzūkų kraštas. 1931, p. 282.
VU, f. 102–439.
Ten pat.
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Gėdos akmuo.
A. Šeškevičiaus
nuotr.

Dar kiti mano, kad tai galėjo būti Magdeburgo teisių „antstolis“ – ant akmens sodinami
tie, kurie skolų nenorėdavo mokėti, nes Simnas nuo 1626 m. iki Stanislovo Augusto laikų
(1767–1795) turėjo Magdeburgo teises.
Tikėtina, jog šie akmenys buvo paruošti statuloms padėti, nors nėra tekę girdėti, kad
statulos ant jų būtų stovėjusios. Veikiausiai akmenys savo funkcijų neatliko.
RŪSIAI (KRIPTOS)
Iki 1876 m. gaisro po Simno bažnyčia buvo šeši skliautuoti rūsiai ir vienas laidojimo
rūsys – kripta. Keturi buvo šiaurinėje navos pusėje, du pietinėje.
Po Švč. Jėzaus Širdies koplyčia aptikti du rūsiai. Juose rasta karstų, žmonių kaulų,
senovinių vinių ir monetų86. Pro pamatus nuo zakristijos kampo žiojėjo vėdinimo langelis.
1939 m. tvarkant bažnyčios pamatus buvo aptiktas iš vieno Švč. Jėzaus Širdies rūsio
išeinantis siauras pusantro metro aukščio tunelis, vedantis pro presbiteriją į Rožinio
Švč. Mergelės Marijos navos rūsius. Niekas nedrįso juo eiti. Taip ir liko neištirtas.
Kiti du rūsiai buvo kitame Švč. Jėzaus Širdies navos gale. Jie buvo vėdinami per šiaurinio
bokšto langą87. Skylant šiaurinėje navoje luboms ir sienoms rūsiai buvo nugriauti ir užpilti
žemėmis. Bažnyčios grindys 30 cm pažemintos.
Prie Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus buvo Rožinio brolijos rūsys, šalia jo –
šv. Antano rūsys, abu priklausė Rožinio brolijai. Į juos buvo patenkama iš bažnyčios, kurioje vietoje – nežinoma. Čia buvo laidojama: Karaliaus Zigmanto Augusto valdininkų <…>
ainiai yra palaidoti bažnyčios rūsiuose. Iš kai kurių dokumentų ir sienų užrašų matyti, kad
bažnyčios rūsiuose yra palaidoti gana žymūs 17-ojo amžiaus Lietuvos valdininkai, tačiau jų
palaikų su didesnėmis didikų žymėmis nerasta88.
Tikėtina, kad palaikai buvo perlaidoti ar sunaikinti, karų metu ieškant brangenybių.
Prie šiaurinės presbiterijos sienos rastas 1,07–1,2×2,5 m dydžio laidojimo rūsys. Pietinė
jo siena lenkta. Sienos išmūrytos iš akmenų, išlygintos plytomis. Jų aukštis 1,26–1,4 m, storis
29 cm. Šiame rūsyje aptikti trys kapai.
86 Atkasė šimtamečius Simno bažnyčios rūsius. Lietuvos aidas, 1939, rugpjūčio 24, p. 4.
87 D. Baliliūnaitė. Archeologiniai tyrimai Simno bažnyčioje 1992 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
1992 ir 1993 metais. Vilnius: Diemedis, 1994, 377 p.
88 Žinios iš viso krašto. Simnas. Lietuvos aidas, 1939, lapkričio 30, Nr. 715 (5147), p. 6.
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Pirmame kape rasta smulkių pinigų: 1566 m. Žygimanto Augusto (1520–1572) dvidenaris, du Zigmanto III Vazos (1566–1632) sidabriniai dvidenariai ir Gustavo Adolfo
(1594–1632), Kristinos Vazos (1626–1689) ir Karolio X
Gustavo (1622–1660) šilingų ir septyni Rygos šilingai, taip
pat Jono Kazimiero (1609–1672) sidabrinis šeštokas ir
1664–1666 m. varinių šilingų, iš viso 32 monetos89.
Antras kapas rastas 1,72 m gylyje. Palaidota moteris,
jos drabužis pasmakrėje susegtas geležiniu smeigtuku, kitas
papuošalas – daugiakampis keramikos karoliukas90.
Trečias kapas aptiktas 1,04 m. gylyje. Prie mirusiojo Jono II Kazimiero (1609–1672)
šilingas. S. Sajauskas, D. Kaubrys.
galvos buvo pensnė odiniame futliare91.
didžiosios kunigaikštystės
Visi trys kapai buvo XVII a. pab. laidojimo rūsyje, Lietuvos
numizmatika. Kaunas: Naujasis
užpiltame XVII–XIX a. buitinėmis atliekomis: puodų
lankas, 2006, p. 223
šukėmis, koklių fragmentais92.
Pastačius dabartinę Kunigų zakristiją, po ja taip pat yra padarytas rūsys. Seniau įėjimas
buvo iš šventoriaus. Šis rūsys naudotas ūkiniams reikalams. Išorinės durys jau seniai, gal
klebono S. Valentino (klebonavo 1887–1897 m.) buvo panaikintos. Dabar į šį rūsį patenkama iš zakristijos, bet jis nenaudojamas, nes čia renkasi vanduo.
ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
Archeologinius tyrimus Simno bažnyčioje 1992 m. birželio ir liepos mėn. atliko Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto mokslinė bendradarbė Dangira Baliliūnaitė.
Buvo iškasta 10 kasinių (šurfų): penki bažnyčios viduje ir penki šventoriuje.
Šventoriuje ties pietine koplyčios ir navos siena pamatai mūryti iš 29,5×14×7,5 cm
dydžio plytų, rišta gelsvu skiediniu. Skiedinyje tarp akmenų rasta įstrigusių žmogaus kaulų.
Pamatai įkasti 1,6–2,1 m. Aptiktas suardytas moters kapas. Likusi tik kaukolė be apatinio
žandikaulio ir rankų kaulai. Dubens kaulai ir keli šonkauliai įmaišyti į skiedinį. Tarp akmenų
rasta įkapė – Jono II Kazimiero šilingas. Prie tos pačios pietinės bažnyčios sienos rastas vyro
kapas, prie jo – 1925 m. 50 centų moneta93.
Įdomių radinių atkasta bažnyčios viduje. Čia daryti 5 kasiniai: trys presbiterijoje, vienas pietinėje navoje ir vienas Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje.
Pietinės navos vakariniame kampe rasti trys kapai: dviejų vaikų ir vyro. Mirusieji palaidoti 0,5–0,7 m gylyje. Spėjama, kad jie perlaidoti, nes aptikta pavienių kaulų.
Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčios vakarinėje dalyje 3,2 m gylyje rastas sugriauto
rūsio skliauto fragmentas ir užverstas įėjimas į kitą laidojimo rūsį. Supiltame smėlio sluoksnyje aptiktas buitinės keramikos fragmentas, durų vyris, papuoštas kalinėtu ornamentu94.
89 D. Baliliūnaitė. Archeologiniai tyrimai Simno bažnyčioje 1992 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
1992 ir 1993 metais. Vilnius: Diemedis, 1994, 377 p.
90 Ten pat.
91 Ten pat.
92 Ten pat.
93 Ten pat.
94 Ten pat.
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Bažnyčios raida XIX a.
Lietuvoje pirmosios vyskupijos įsteigtos karaliaus Mindaugo laikais. Vis dėlto krikščionybei neįsitvirtinus jos neišliko. Po Lietuvos krikšto, įvykusio 1387 metais, buvo įsteigta
Vilniaus vyskupija, o po Lenkijos ir Lietuvos III padalijimo
(1795 m.) 1800 m. (kitur nurodomi 1799 m.) įsteigta Vygrių
vyskupija, kuriai priklausė Suvalkų kraštas, o su juo ir Simnas95. Vėl pasikeitus valstybės sienoms, vietoje Vygrių vyskupijos 1818 m. birželio 30 d. įsteigta Augustavo vyskupija, o
1824 m. – Seinų. Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą padėtis
tapo labai sudėtinga – viena Seinų vyskupijos dalis liko Lenkijoje, kita – Lietuvoje. Sulipdyti jau nebuvo galima. Lenkai
paskelbė, kad įkurta nauja Lomžos vyskupija. Kilo klausimas,
ką daryti su Seinų vyskupijos lietuviškąja dalimi. Nuspręsti
steigti Vilkaviškio vyskupiją, nes šis miestas buvo arti geografinio vyskupijos centro. Pirmuoju Vilkaviškio vyskupu tapo
Antanas Karosas (1856–1947). Nuo tada Simnas priklauso
Vilkaviškio vyskupijai. Buvo patvirtinti dekanatai: Bartninkų, Garliavos, Kalvarijos, Marijampolės, Nemunaičio, Panemunės, Prienų, Seirijų, Simno, Vilkaviškio ir Šakių96. Buvo
Vyskupas Antanas Karosas.
Vilkaviškio vyskupijos archyvas prarastos Seinų, Punsko ir kitos lietuviškosios parapijos. Čia
prasidėjo tautiniai nesutarimai, neišspręsti iki šių dienų.
Lietuviška kunigų seminarija 1918 m. dar buvo Seinuose, o jau 1919 m. – Zypliuose,
1922 m. – Gižuose, 1930 m. – Vilkaviškyje97.
XVIII a. pab. – XIX a. pradž. bažnyčios padėtis buvo bloga. Seirijų klebonas ir Simno
dekanato dekanas J. H. Jozefavičius 1778 m. rugpjūčio 12 d. perdavė Simno parapiją kunigui M. Miškauskui (1778–1815). Bažnyčios inventoriuje buvo rašoma:
Bažnyčia mūro, bet didelio taisymo reikalauja, stogas kadaise šiaudais dengtas, visiškai
nukritęs, būtinai reikia naujo. Bažnyčios parėdų ir taip daiktų mažai likę ir tie patys sugedę,
suplyšę. „Jurzdikoje“ – 4 ūkininkai ir 3 daržininkai. Suirusioje smuklėje gyvena žydas ir moka
nuomos 200 auksinų per metus. Gyvulių ir pasėlių nėra jokių, nes žemė išnuomota. Klebonijos
ir polivarko trobų beveik nėra, nėra ko aprašinėti, nes supuvę ir sukritę. Klebonijoje nėra jokių
„fundušavų“ [aut. past.: fundacijos] daiktų, nes visus juos nabašninkui kun. P. Kačinskui jo
pirmtakas kunigas P. A. B. Jovidas pardavė, paliko tik „keturis kampus ir krosnį penktą“98.
Šie ūkininkai ir daržininkai gyveno ties klebonija, tik kitoje upelio pusėje (dabar Paupio gatvė). Jie priklausė bažnyčiai ir privalėjo eiti lažą.
Simno parapiją 1801 m. rugpjūčio 15–18 dienomis iškilmingai lankė pirmasis Vygrių
vyskupas (buvęs Gražiškių klebonas) Mykolas Pranciškus Karpavičius. Per Žolinės atlaidus Simno bažnyčioje buvo įšventintas į kunigus Marijonas Edvardas Paketuris. Per visas
95
96
97
98
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K. Žemaitis. Tarnavęs bažnyčiai ir Lietuvos gerovei. Miesto laikraštis. 2020, sausio 10, Nr. 1 (1715), p. 3.
Ten pat.

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 217.
Ten pat, p. 217.

iškilmių dienas Sutvirtinimo sakramentas buvo suteiktas 3409 asmenims. Žmonės visas
dienas gausiai dalyvavo pamaldose. Gimimų aktų knygoje vyskupas įrašė: Iki ašarų sugraudintas pamaldumu tikinčiųjų, dalyvavusių šiose iškilmėse99. Iš plačios apylinkės į Simno
Žolinės iškilmes buvo susirinkę daug kunigų: kunigas Baltazaras Paškevičius, teisių daktaras, Smolensko kanauninkas, Vilkaviškio klebonas; Domininkas Januškevičius, teisių
daktaras, Prienų dekanas, Balbieriškio klebonas; Justinas Kondel, Livonijos kanauninkas,
Kalvarijos klebonas; Petras Samodovičius, Alvito dekanas, Liubavo klebonas; Juozas Orzekovskis, Šventežerio klebonas; Grikevičius, Ūdrijos klebonas; Pijus Podolec, Rumbonių klebonas; de Rommer, Krokialaukio klebonas; Ryškevičius, Metelių klebonas; Jonas Skolskis,
Krosnos klebonas; Konstantinas Bukotas, Liudvinavo klebonas; Antanas Geištaras, Riečių
kapelionas; Kazys Smailinskas, Vygrių katedros viceklebonas; Jonas Supinskas, vyskupas
teologas; Ovsiany, monsinjoras prie Vilkaviškio bažnyčios; Mykolas Narkevičius, Daukšių
vikaras; Jonas Svienkauskas, Lazdijų vikaras; Andrius Oldakauskas, Simno vikaras; Tadas
Cibulskas, Kalvarijos vikaras; Hrynevičius (Grinevičius), atvykęs iš Rusijos; tėvas vienuolis Balcevičius, marijonų provincijolas, Miroslavo vyresnysis marijonas; tėvai marijonai iš
Miroslavo: Žaldercevičius (per Žolinės atlaidus sakė pamokslą), tėvas Todvenas, tėvas Julius
Karickis ir iš Marijampolės atvykęs tėvas Purvinskis; naujai įšventintas tėvas Edvardas Paketuris; klierikas Ambrazas Blažejevičius ir sekretorius Antanas Kunickis100. Tai rodo, kad
Simno parapija po visų negandų jau buvo atsigavusi.
Kleboną M. Miškauską parapijiečiai gerbė ir mylėjo. 1816 m. inventoriuje rašoma:
A. a. kunigas M. Miškauskas, kuris tiek daug gausių bažnyčiai davė aukų ir dar daugiau būtų davęs, jeigu nebūtų sutrukdžiusios nelaimingos aplinkybės, kuris tiek daug trobų
pastatė, dirvas pagerino, iš balų pievas padarė, gražiausius miškelius augino, gražų ūkį
užvedė, o labiausiai gražiu, padoriu ir pamaldžiu gyvenimu parapiją ir kaimynus tobulino, –
vertas amžinos atminties ir dėkingumo101.
M. Miškauskas palaidotas prie bažnyčios pagrindinių durų.
Apie 1800 metus siautusi vėtra nuvertė pirmiau minėtą kunigo P. A. R. Jovido pastatytą
bažnyčios kupolą ir vieną dvilypio bokšto bokštelį. Stoge susidariusi skylė dar buvo laikinai uždengta šiaudais. Centrinėje navoje sudėjo lentines lubas ir rengėsi statyti ištaigingą
bažnyčios bokštą – visą bažnyčią perdengti čerpėmis. Tam buvo nupirkta 30 000 plytų,
30 000 stoginių čerpių, šventoriuje pradėta degti kalkes, ruoštasi dideliam remontui. 1940 m.
klebonui V. Šeškevičiui darant iš šventoriaus link kapinių akmeninius laiptus šventoriaus
pietinėje pusėje buvo rastos kalkinės krosnies liekanos.
Bažnyčios remontui klebonas M. Miškauskas buvo paskyręs 18 000 auksinų savų pinigų, kita tiek buvo surinkta iš parapijiečių. Reikėjo tik pradėti darbą. Bet jau ėjo 1812 metai.
Paskelbęs karą Rusijai Napoleonas su kariuomene ties Kaunu persikėlė per Nemuną, nužygiavo į Vilnių ir toliau – į Rusiją. Lietuva laukė Napoleono kaip išganymo – valstiečiai
tikėjosi nusikratyti caro baudžiavos, bajorai – atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Vis
dėlto Napoleonui rūpėjo jo paties reikalas – užgrobti Rusiją. Lietuvos jis pareikalavo maitinti armiją ir papildyti ją kariais, paklusti jo nurodymams102.
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Ten pat, p. 223.
Ten pat.
VU, f. 102–439.
V. Daugirdaitė-Sruogienė. Lietuvos istorija. Vilnius: Vyturys, 1990, p. 226.
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Prancūzai Simno bažnyčioje organizavo karo ligoninę. Joje apsigyvenę šeimininkavo,
ką norėjo, tą darė. Pagrobė 16 vargonų dūdų, sukapojo suolus laužams kurti, pavogė šešis
liktorius, išdaužė langus, svarbiausia – surado ir pasisavino bažnyčios kasą. Gelbėdamas
padėtį 16 155 plytas klebonas už vekselius atidavė parapijiečiams, didžiąją dalį – Kalesninkų dvarininkui, kitas žmonės savavališkai išnešiojo, išnyko kalkių degimo krosnis. Liko
neįvykdytas kilnus ir svarbus bažnyčios remonto darbas.
Kai šalčio ir bado nukankinta Napoleono kariuomenė traukėsi atgal per Lietuvą, rusai,
ją besivydami, vėl užėmė mūsų kraštą. Užuot išlaisvinęs iš rusų okupacijos, Napoleonas
atnešė kraštui daug nuostolių.
Po karo trūko liturginių drabužių. Be to, į bažnyčią įsibrovę vagys išnešė geresnius
daiktus. Kažkokia komisija sidabrinius bažnytinius reikmenis paėmė ir išvežė į Merkinę.
Likęs visiškai be nieko kunigas M. Miškauskas nenuleido rankų, toliau rūpinosi bažnyčia.
Jis nupirko 9 arnotus, 3 kapas, 3 kielikus, monstranciją, du mišiolus, kamžų, įtaisė katafalką
karstui padėti laidojant, baldakimą procesijoms, 6 liktorius, dvi bažnytines vėliavas, varpelį
(signaturką) ir kt.103
Baudžiavos laikais bažnyčiai buvo sunku išsilaikyti. Todėl klebonija užsiėmė žemės
ūkiu – bažnyčiai buvo skiriama žemės. Simno bažnyčia valdė 18 valakų žemės: 6 valakai
buvo prie Alytaus kelio, kur klebonas sėjo javus, dar 6 valakus naudojo Kaimynų kaimo
gyventojai, kiti 6 valakai buvo prie Bambenos upės. Pastaroji žemė buvo drėgna, apaugusi
krūmais, medeliais, dalis nuolat užsemta. Kunigas M. Miškauskas iškasė griovių, iškirto
krūmus, padarė gražią pievą. Laikui bėgant, pradėta arti žemę. Aktuose paminėta, kad vienoje vietoje kunigas M. Miškauskas ir gražų miškelį išaugino (veikiausiai turėtas mintyje
Černiukiškės miškelis)104.
Perduodant bažnyčios turtą naujam klebonui A. Žygevičiui 1816 m. inventoriuje
rašoma:
Kunigo M. Miškausko bažnyčios dengtas gontais stogas jau buvo apipuvęs, skylėtas, vietomis bėga vanduo. Bažnyčios priekinio fasado vienas dvilypių bokštelių vėtros nugriautas,
skylė uždengta šiaudais [aut. past.: matyt, po audros stogas dar nebuvo sutvarkytas]. Pastatytas ant vidurinės navos kupolas taip pat nugriautas. Visoje Švč. Mergelės Marijos Rožinio,
Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje ir presbiterijoje lubos dengtos plytų skliautais. Vidurinėje navoje
lubos lentų, bet ne visur užtiesta. Iš lauko pusės viename bažnyčios šone tinkas nuo sienų
visai nukritęs, o kitoje pusėje dar kur ne kur laikėsi. Iš šventoriaus į priebažnytį dvejos suveriamos durys. Iš šono į bažnyčią dvejos nedidelės durys: į Švč. Mergelės Marijos Rožinio
koplyčią ir į presbiteriją [aut. past.: iš šventoriaus į Švč. Jėzaus Širdies koplyčią durys jau
buvo užmūrytos].
Pilioriai iš koplyčių pusės ištinkuoti, o iš vidurio bažnyčios ištinkuoti tik iki jų sienos.
Grindys visoj bažnyčioj plytinės. Langų įvairaus dydžio yra 35. Klebonas M. Miškauskas vienus langus padarė naujus, o kitus sutaisė. Bet laikui bėgant geram stovyje buvo 15 langų, o
kitus reikėjo remontuoti arba buvo išdaužti.
Didžiojo altoriaus pirmoje kondignacijoje [aut. past.: tarpsnyje] tarp kolonų keturios medinės statulos, o viduryje Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Antroje kondignacijoje
dvi medinės statulos ir šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Trečioje kondignacijoje tarp debesų
103 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 220.
104 Ten pat, p. 221.
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Šventosios Trejybės ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų paveikslai. Ant durelių šalia altoriaus, per kurias galima užeiti už Didžiojo altoriaus, medinės raitelių statulos. Ties viduriu
altoriaus gražaus darbo tabernakulis, o jo viršuje mažytė patalpa monstrancijai padėti. Prie
altoriaus prieiti buvo trys laipteliai.
Kairėje pusėje prie pilioriaus buvo juodai dažytas, paauksuotas nedidelis altorius, kuriame kabojo Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo didelis paveikslas, o viršuje viena
ir šonuose po tris medines statulas. Prie šio altoriaus buvo likęs vienas laiptelis, nes antrąjį
prancūzai sugadino.
Toje pačioje bažnyčios pusėje, prie kito pilioriaus kažkada tai buvo dar vienas nedidelis
altorius. Jame kabojo Švč. Jėzaus Nukryžiuotojo paveikslas, o viršuje jo šv. Kazimiero [aut.
past.: dabar toje vietoje yra Šv. Jono krikštytojo altorius]. Šalia Nukryžiuotojo Jėzaus yra
kelios statulos. Čia pat kabojo Švč. Mergelės Marijos Čenstakavos paveikslas. Seniau jis buvęs
gausiai pasidabruotas. Iš to sidabro, leidžiant vyskupui, buvo padarytas kielikas. Vėliau ir pats
paveikslas buvęs dikčiai aprūkęs.
Ražancavos koplyčioje trys altoriai: Ražancavos altorius, Švč. Jėzaus vardo ir šv. Antano.
Visi trys altoriai remontuoti Rožinio brolijos lėšomis.
Klebonas M. Miškauskas įtaisė už 1200 prūsiškų talerių 16 balsų vargonus su keturiomis
dumplėmis, būgneliais ir varpeliais. 16 dūdų prancūzai sugadino.105
Klebonas A. Žygevičius nuplėšė nuo bažnyčios šoninių navų ir presbiterijos supuvusį
šiaudinį stogą, sudėjo naujas gegnes, lotas, uždengė malksnomis. Ištinkavo išorines
bažnyčios sienas.
Sunykusių senų altorių dalys buvo pritaikytos naujoms reikmėms. Tikėtina, kad buvęs
Šv. Kazimiero altoriaus Viešpaties stalas panaudotas dabartinei krikštyklai.
Klebonui trūkstant lėšų kelis altorius pastatė Rožinio brolija: Švč. Jėzaus (kur dabar yra
Aukų altorėlis), Rožinio Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Antano. Visi trys altoriai buvo Rožinio
koplyčioje106.
Bėgo metai. Mediniai altoriai neremontuojami seno ir nyko. 1844 ir 1847 m. bažnyčia
degė. 1847 m. gaisre sudegė lubos, sakykla, suolai, klausykla. Liko altoriai ir vargonai, nes
virš jų lubos buvo mūrinės. Prakiuro stogas. Nuo drėgmės dar labiau viskas iro. Pradėjo
skilti skliautai. Lėšas bažnyčios remontui aktyviai rinko parapijiečiai. Jau 1849 m. rudenį
visa bažnyčia buvo apdengta malksnomis, ištinkuotos sienos, sudėti nauji langai. Didysis altorius ir šoniniai altoriai atnaujinti, kiti pakeisti. Klebonija ir špitolė tik pataisyta107. 1863 m.
buvo trys altoriai, o ketvirtasis statomas108.
Rusijos priespaudon patekusių Lenkijos ir Lietuvos patriotai laukė patogaus laiko sukilti ir atkurti savo valstybes. 1830 m. Vakarų Europoje (Prancūzijoje ir Belgijoje) kilo revoliucijos. Caras ketino siųsti savo kariuomenę revoliucijų Europoje malšinti, įjungdamas ir
Lenkijos kariuomenę. Siekiant atsikratyti caro valdžios, 1830 m. lapkritį Lenkijoje prasidėjo
sukilimas. 1831 m. pavasarį sukilimas kilo ir Lietuvoje. Jam vadovavo Vilniuje sausio
mėnesį susikūręs Vyriausias komitetas. Kovą sukilėliai užėmė Raseinius, Uteną, Kauno
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Ten pat, p. 228, 229.
VU, f. 102–439.
VU, f. 102–439.
Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
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apskritį, Šiaulius109. Balandžio pabaigoje sukilėliai jau buvo užėmę didžiąją dalį Lietuvos.
Rusijos imperatorius Nikolajus I (valdė 1825–1855 m.) stiprindamas armiją pradėjo telkti
kariuomenę iš Minsko, Daugpilio ir kitų vietų. Sukilėliams teko kovoti su dvigubai didesne
Rusijos kariuomene. Neatlaikę nelygios kovos jie ėmė trauktis. Dalis pasitraukė į Prūsiją,
kita dalis prasiveržė į Lenkiją, bet ten sukilimas jau blėso.
Tarp sukilimo dalyvių drąsa ir ryžtingumu garsėjo lietuvių Žana d‘Ark – grafaitė
Emilija Pliaterytė (1806–1831). Nors tas sukilimas nepavyko, patriotai nenuleido rankų,
ruošėsi naujam. Rusijos carinė valdžia visa tai jautė, budriai sekė ir ruošėsi užkirsti kelią
naujam sukilimui110. Ypatingo dėmesio susilaukė Katalikų bažnyčia: buvo rūpestingai stebimi pamokslai, net bandyta nurodyti, ką turėtų per pamokslą sakyti kunigai. Kunigams
buvo uždrausta už parapijos ribų išvažiuoti. Taip pat buvo draudžiami žmonių susibūrimai
šventoriuje, smuklėse, turguje.
1843 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 946 apskrities valdžia pareikalavo, kad velyknaktį prie
Kristaus karsto nestovėtų romėnų sargyba persirengę maldininkai, nes tai ugdė patriotinius
jausmus ir skatino pasipriešinimą jėga grūdamam kitam tikėjimui. Simne ir kai kuriose
kitose parapijose buvo tradicija imituoti Kristaus kapo romėnų sargybą, persirengiant Poncijaus Piloto kariais111.
Kunigai privalėjo per pamokslus skelbti įvairius menkniekius, nieko bendro su tikėjimu
neturinčius, kad žmonės apie juos kalbėtų ir nepolitikuotų112.
Pavyzdžiui, 1843 m. gruodžio 26 d. ties Pistnica (netoli Lomžos) buvo rastas lavonas
be galvos. Galva aptikta šulinyje, liemenės kišenėje rastas kaltas be koto. Buvo prašoma iš
sakyklos paskelbti, kad, jei kas sužinotų kaltininkus, praneštų.
1844 m. liepos 29 d. Vidaus ir dvasinių reikalų komisija per vyskupą nurodė klebonams iš sakyklų sakyti, kad karčiamose nepardavinėtų stiprios degtinės, tik silpnesnę, kad
nepolitikuotų.
1845 m. birželio 27 d. ta pati komisija reikalavo pranešti, ar yra kas neina išpažinties ir
neatlieka kitų pareigų (vyskupo raštas Nr. 882), t. y. ar yra atskalūnų socialistų.
1846 m. komisija (raštas Nr. 758) pareikalavo, kad kunigai, sužinoję apie politinius
veiksmus, nedelsdami praneštų policijai.
1846 m. apskrities valdžia raštiškai (raštai Nr. 1016 ir Nr. 1065) pranešė apie sukilimo
dalyvių turto konfiskavimą ir reikalavo, kad tai būtų tris sekmadienius per pamokslus garsinama.
1847 m. kovo 15 d. raštu Nr. 198 apskrities valdžia reikalavo žmonėms per pamokslą
paaiškinti, kaip rusiškai rašyti caro valdžiai prašymus.
1854 m. liepos 2 d. raštu Nr. 5503 raštu Lenkijos karalystės vietininkas generolas adjutantas grafas Rydigeris nurodė, kad kunigai113:
• per pamokslus tik aiškintų šv. Raštą, nesileistų į politiką;
• pasitelkdami pamokslus rūpintųsi tik tikinčiųjų dora ir geru sutarimu su kito
tikėjimo asmenimis;
109
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• pamokslus pirma parašytų ir pateiktų vyskupijos administratoriaus paskirtam
kunigui peržiūrėti.
• patys rodytų pavyzdingą ištikimybę caro valdžiai.
1854 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 862 vyskupijos valdytojas Butkevičius prie caro vietininko rašto pridėjo savo pastabas, kaip cenzūruoti pamokslus114:
• nereikia aiškinti žmonėms Šventojo Rašto taip, kaip mokyklose daroma, bet
Šventuoju Raštu paremti tikėjimo tiesas;
• Šventąjį Raštą aiškinti neįžeidžiant kito tikėjimo žmonių;
• miestuose kunigai, kaimuose – vikarai visą pamokslą turi pirma parašyti, o klebonams užtenka tik šių pamokslų santraukas pasižymėti;
• visi bažnyčių valdytojai gali patikrinti vikarų parašytus pamokslus;
• visi kunigai savo užrašus arba parašytus pamokslus privalo saugoti ir pateikti
dekanui arba jo padėjėjui, kada tik pareikalaus;
• dekanai, patikrinę pamokslus, privalo pateikti ataskaitas kurijai.
Simno kunigų pamokslų cenzoriumi buvo paskirtas Ūdrijos klebonas kunigas S. Pietrzeniskauskas.
1857 m. kovo 28 d. raštu Nr. 293 Vidaus ir dvasinių reikalų komisija griežtai uždraudė
laidoti kaimų kapinėse. Taip pat nurodė apie tai, ką laidoja, per pamokslą paskelbti tris
kartus. Parapijų komitetai privalėjo surasti vietą bendriems parapijos kapams, t. y. parapijos
kapinėms. Reikalauta surašant mirusiojo aktą pirma mirusįjį apžiūrėti ir įsitikinti, ar tikrai
miręs tas asmuo115.
1860 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3508/12147 Tikybos komisija per vyskupijos valdytoją
uždraudė kunigams klausyti išpažinčių ir dalyti Komuniją svetimiems parapijiečiams be jų
klebono sutikimo, taip pat svetimų tikėjimų asmenims.
1860 m. Rusijos caras Aleksandras II (1818–1881, valdė 1855–1881), būgštaudamas dėl
kito sukilimo, pradėjo stiprinti savo kariuomenę. 1861 m. Rusijoje buvo įvesta karo prievolė.
Tuomet caro kariuomenėje reikėjo tarnauti šešerius metus. Šaukiami jaunuoliai vengė eiti į
rekrūtus, slapstėsi.
1861 m. vasario 19 d. caro manifestu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava, valstiečiams
pripažinta žemės nuosavybė. Tačiau šis manifestas Lietuvai ir Lenkijai negaliojo.
1861 m. kovo 27 d. Aleksandro II vardu Administracinė taryba pranešė, jog miesto
turguje susirinkę žmonės privalo išsiskirstyti miesto burmistrui, viršaičiui arba policijai
tris kartus perspėjant šūksniu „Išsiskirstyti!“ ir garsiu būgnijimu. Nepaklusus po pirmo
perspėjimo bus skiriamas 8–20 dienų areštas, po antrojo perspėjimo – 3–6 mėn. kalėti, po
trečiojo nuteisiama 1,5–2 metams tremties ir katorgos. Nepaklusę galėjo būti skirstomi jėga.
Jėga galėjo būti vartojama ir po pirmojo arba antrojo perspėjimo. Pasipriešinimo kurstytojus baudė dvigubai. Už proklamacijų dalijimą ir rengimą buvo baudžiama nuo pusės iki
dvejų metų katorgos116.
1861 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 110/265 Vidaus ir dvasinių reikalų komisijos direktorius perspėjo, kad draudžiama rinktis viešose vietose, gatvėse, keliuose. Šventinės bažnytinės procesijos nedraudžiamos, bet maldininkai turi rinktis pagal kunigų prašymą, o
114 Ten pat.
115 Ten pat.
116 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 255.
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būriuotis savarankiškai grupėmis prie šventų paveikslų draudžiama. Nurodyta po pamaldų
ne visiems iškart iš bažnyčios išeiti, bet tik po kelis ir greit išsiskirstyti, šventoriuje stoviniuoti uždrausta117.
Carinės Karo ministerijos viršininko 1861 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 110 buvo
dar griežtesnis. Uždrausta gyventojams rinktis gatvėse, prie kryžių, taip pat statant naujus kryžius, bažnytinėse procesijose, kaimuose prekybos, ūkio, medžioklės, įvairių švenčių
proga ir kitais panašiais reikalais. Uždrausta turėti ginklą, parako. Turintieji leidimus laikyti
ginklą privalėjo juos neatidėliotinai grąžinti. Visi vyresni gyventojai turėjo turėti pasus.
Kas neturėjo, buvo privaloma per savaitę įsigyti. Nepažįstamus, įtartinus žmones laikinai
priglausti ar pas save laikyti, suteikti nakvynę buvo griežtai draudžiama.
Kurijos administratorius dekanas 1862 m. sausio 7 d. įsakyme Nr. 12 nurodė, kad,
esant karo būklei (malšinant sukilimą), giedoti patriotines giesmes bažnyčioje ar be leidimo organizuoti procesiją draudžiama, o karo viršininko gruodžio 12 d. Nr. 995 įsakyme
pažymėta, kad šie veiksmai bus laikomi karo būklės pažeidimu ir baudžiami katorga118.
1863 m. Lenkijoje prasidėjo sukilimas prieš carinės Rusijos valdžią. Sukilo lietuviai
ir gudai. Ginklo griebėsi bajorai, amatininkai, valstiečiai. Menkais ginklais, medžiokliniais
šautuvais, kardais, paprasčiausiais dalgiais apsirūpinę jauni vyrai rinkosi miškuose. Juos
mokė karininkai. Moterys pasiaukojamai ėjo pavojingas ryšininkių pareigas, gamino ir nešė
į miškus maistą, parūpindavo drabužių, slaugė ir slapstė sužeistuosius, laidojo žuvusiuosius.
Sukilėlius palaikė ir kunigai. Sukilimas tęsėsi pusantrų metų. Simne žymiausi sukilėliai buvo
Kasperavičius, Čerechavičius ir Astrauskas. Kasperavičius išniekino Rusijos herbą – erelį.
Gyventojai sukilėlius rėmė pinigais. Simno klebonas A. Glovackis taip pat rėmė sukilėlius.
Pasakojama, kad jis du mėšlo vežimus su ginklais išvežė į Černiukiškę ir juos paskandino
ežere. Taip pat klebonas miesto aikštėje sakė kalbą, palaikančią sukilėlius. Žandarai, tai
sužinoję, pradėjo klebono ieškoti. Jis vos spėjo pabėgti. Prisikrovęs vežimą mėšlo išvyko į
Pasiauriškės dvarą pas dvarininką Bartusevičių. Kurį laiką persirengęs kerdžiumi ganė dvaro
karves. Kalbama, kad kartą atėję žandarai jo paties paklausė, ar nematė kunigo A. Glovackio. Atsakė, kad jo čia jau seniai nebuvo119.
Malšinti sukilimo Maskva pasiuntė M. Muravjovą, gavusį Koriko vardą. Sukilimas buvo pralaimėtas. Žlugo viltis išsivaduoti iš užkariautojų valdžios. Buvo įvestas karo lauko
teismas, miestuose liepta sudaryti gyventojų, kurie prisidėjo prie sukilėlių, sąrašus, policijai
nurodyta tikrinti gyventojų ištikimybę carui. Buvo skaudžiai pažeisti kultūriniai ir dvasiniai
lietuvių interesai: uždraustas lietuviškas raštas lotyniškais rašmenimis, įnirtingai persekiojama Katalikų bažnyčia, kraštą užplūdo stačiatikybę išpažįstantys rusakalbiai valdininkai ir
kolonistai.
2017 m. Vilniuje, Gedimino kalne, atsitiktinai buvo rasti 20 asmenų palaikai. Ekspertai
nustatė, kad jie yra sukilimo dalyvių, nužudytų Vilniaus Lukiškių aikštėje. Tarp nužudytųjų
buvo Konstantinas Kalinauskas ir Zigmantas Sierakauskas. Aukų kūnai po egzekucijos buvo
slapta išgabenti ir užkasti vienoje dauboje tuo metu uždaroje Gedimino kalno teritorijoje.
2019 m. lapkričio 22 d. organizuotos iškilmingos tarptautinės sukilėlių laidotuvės, atminimo įamžinimas Rasų kapinių centrinėje koplyčioje.
117 Ten pat.
118 Ten pat.
119 Ten pat, p. 169.
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Sukilėlių ir juos palaikiusių žmonių persekiojimai vyko dešimtmečius.
1863 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 681 konsistorija perspėjo, kad kunigai iš sakyklos
skelbtų tik bažnytinius dalykus arba gautų kurijos leidimą.
1864 m. vasario 19 d. išėjo įsakymas, kad Lietuvos ir Lenkijos valstiečiai atleidžiami
nuo baudžiavos ir jiems suteikiama žemės nuosavybė. Rusija buvo vienintelė šalis Europoje, kurioje dar gyvavo baudžiava. Simno klebonas A. Glovackis gerą žinią iš sakyklos
pagarsino 1864 m. kovo 12 d. Carinė valdžia Lenkijoje ir Suvalkų krašte atėmė be jokio
atlyginimo dalį bažnyčioms priklausiusios žemės ir išdalijo bežemiams. Iš Simno bažnyčios
konfiskavo apie 23 valakus žemės, tik Remeikio padovanotų špitolei 20 margų nelietė.
Carinė valdžia klebonams paskyrė 300 rublių per metus algą, vikarams – 150 rublių. Be
to, prie bažnyčių paliko 6 margus žemės. Šis sklypas buvo padalytas į dvi dalis. Vieną dalį
sudarė 4 margai ir 110 prentų prie Alytaus kelio Bažavos kaime (dabar Alytaus g., už ūkinių
prekių parduotuvės). Prie šventoriaus buvusius apie 110 prentų žemės, kurioje stovėjo vikariatas (Vytauto g. 27), nupirko klebonas A. Glovackis. Klebonijos trobesiai, sodas, kiemas
sudarė 1 margą 190 prentų. Šį sklypą A. Glovackis buvo įsigijęs iš Kalesninkų dvarininko
A. Ušinsko, o kitą dalį – iš žydo. Apie 1872 m. A. Glovackis savo lėšomis pastatė klebonijos
(Vytauto g. 14, ties turgaus aikšte) gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus120.
120 Ten pat.
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Kituose žemės sklypuose, kurie priklausė bažnyčiai, A. Glovackis pastatė parapijos tarnų
namą. Po klebono mirties į šiuos pastatus pretendavo jo giminaitė Uršulė Bartoševičienė.
Vis dėlto vėliau 1891 m. birželio 10 d. Kalvarijos notaro aktu Nr. 355 ji perleido savo teises
Simno bažnyčiai. Kalbėta, kad parapijos komitetas iš Uršulės Bartoševičienės atpirko vikariatą už 400 rublių121.
A. Glovackis žemės sklypą su visais senosios klebonijos pastatais 1873 m. lapkričio
17 d. padovanojo Simno parapijai (Kalvarijos apskrities notaro aktas Nr. 761)122. Tai buvo
išties didelė ir reikšminga dovana. Tačiau parapija ją vertino menkai. Parapijoje vyravo
nuomonė, kad A. Glovackis – šykštuolis, supirkinėjantis giminėms dvarus, apleidęs bažnyčią, mažai besirūpinantis parapijos reikalais. Tokia klaidinga nuomonė apie kleboną
A. Glovackį susidarė dėl to, kad jo giminaitės ištekėjo už turtingesnių parapijiečių. Klebono
šeimininkė buvo jo pusseserė Idikienė. Sesuo buvo ištekėjusi už Pasimnio dvarininko Jurgio
Bartuševičiaus. Činčiauninkų dvaro savininkas Krippendorfas buvo vedęs Pasimnio dvarininko dukrą jaunesniąją Bartuševičiūtę. Jai gimdymo metu mirus, susituokė su vyresniąja
Bartuševičiūte. Dambavaragio dvarininkas Vaišnora buvo vedęs A. Glovackio sesers dukrą
Jokubauskaitę iš Užbalių kaimo Pajevonio parapijoje. Visa tai buvo pagrindas apkalboms,
kad klebonas tas giminaites gausiai šelpia arba kad visi tie dvarai už jo pinigus buvo nupirkti.
1867 m. buvo labai lietinga vasara, žemė permirko, javai ir šienas supuvo, rudenį mažai
kas sėjo žiemkenčius. 1868 m. atėjo labai šalta žiema, o vasara stojo be galo sausa, išdžiūvo
balos ir pelkės, buvo blogas derlius, trūko duonos ir gyvuliams pašaro. Gyventojai kaip
išmanydami gelbėjosi nuo bado. Į duoną maišydavo pelų ir medžių žievės. Daug buvo
elgetų, kurie pradžioje sunkmečio iš valdžios gaudavo po kokį šaukštą grūdų arba miltų,
o vėliau vos kokią bulvę išprašydavo. Trūkstant javų į Rudaukos dvarą buvo parvežta javų
iš Volynės (Ukraina). Kiekvienai šeimai duodavo po vieną gorčių per mėnesį. Išbadėję gyventojai pradėjo sirgti. Ligoninės tada buvo retenybė, ligoniai gydėsi namuose namine gira.
Kitais metais viskas gerai užderėjo, tad buvo išvengta didesnės nelaimės – maro123.
1868 m. vasarį caras pakartotinai išleido įsakymą visus bažnytinius aktus rašyti tik rusiškai. Taip pat buvo reikalaujama, kad gyventojų pareiškimai ir kiti prašymai burmistrams
būtų rašomi rusiškai124. Siekta greičiau surusinti Lietuvą.
Dar kelis dešimtmečius po sukilimo caro valdžia varžė tikinčiųjų laisvę, nepaliovė
persekioti buvusių sukilėlių. 1872 m. caro vietininkas Lenkijos karalystėje perspėjo, kad
politiniais tikslais nebūtų rengiamos pamaldos už mirusiuosius. Vyskupijos administratorius Povilas Andruškevičius įsakė klebonams pradėti pildyti parapijose numeruotas
knygas, kuriose būtų įrašoma, kas užsakė mirusiesiems egzekvijas ir koks kunigas aukojo
šv. Mišias125. Šis įsakymas lietė Lenkiją ir Suvalkų kraštą. Taip carinė Rusijos valdžia siekė
sužinoti, ar nesislepia ieškomi sukilėliai: gal kaimo kapinaitėse laidojami tušti jų ar politiškai
caro persekiojamų asmenų karstai, surašius ieškomo asmens mirimo aktą. Persekiojami
asmenys, pasidirbę pasą svetima pavarde, išvykdavo kitur gyventi. Taip išvengdavo Sibiro
katorgos.
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1871 m. Simne veikė pradinė mokykla. Mokinių joje buvo 35, mokytoju dirbo Jonas
Servilauskas. Jis mokė ir tikybos126.
1872 m. bažnyčia vėl degė. Po gaisro buvo daromas remontas: pamūrinti skliautai,
0,3 m pažemintos bažnyčios grindys, kad neskiltų lubos, po šoninėmis navomis žemėmis
užverstos kriptos, sudegusių varpų vietoje pakabinti nauji. A. Glovackis Černiukiškėje
prisikirto ąžuolų, iš jų išpjovė lentų, pridarė malksnų ir 1874 m. sudėjo bažnyčioje grindis.
Presbiterijoje grindys buvo išklotos plytelėmis127.
1873 m. buvo likę keturi altoriai: Didysis altorius su Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus, o
viršuje – šv. Jono paveikslu, Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius su šv. Onos paveikslu,
kuris vėliau per Pirmąjį pasaulinį karą buvo sunaikintas, Švč. Jėzaus Nuplaktojo altorius ir
Šv. Antano altorius kairėje bažnyčios pusėje prie pilioriaus, šalia sakyklos.
Praėjus dešimčiai metų po 1863 m. sukilimo rusų valdžia vis dar buvo budri – bijojo naujų neramumų. 1873 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 1343 caro vietininkas Lenkijos
karalystėje įsakė klebonams pranešti apskričių viršininkams apie parapijos atlaidus, nurodyti, kurie svetimi kunigai apsilanko, ir įsitikinti, kad jie turi pasus ir vengia politikuoti128.
1874 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 323 caro vietininkas Lenkijos karalystėje pareikalavo,
kad be ministerijos leidimo niekas nesteigtų naujų religinių brolijų, o senų neatnaujintų. Labiausiai buvo draudžiama Jėzaus Širdies draugija, nes ją palaikė jėzuitai. Caras ypač nemėgo
jėzuitų už jų skleidžiamą tikėjimą ir švietimą, juos nuolat persekiojo129.
Vidaus reikalų ministerijos 1874 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1471 apskričių viršininkai
buvo įpareigoti neduoti kunigams leidimų vykti į atlaidus į Augustavo ir Mazoviecko apskritis, ten, kur buvo unitų – Ukrainos graikų apeigų katalikų, kurie pripažino popiežiaus
valdžią (už tai Rusijos caras Nikolajus I (1827–1839) uždraudė jų tikėjimą130).
Draudimai ir persekiojimai nesiliovė. Itin persekioti daraktoriai ir knygnešiai. Valdžia
stengėsi, kad kuo mažiau galėtų atvykti į atlaidus kunigai iš kitų parapijų, kitų apskričių arba
dekanatų, neplatintų elementorių ir maldaknygių lietuvių kalba. Buvo draudžiama sakyti
pamokslus už bažnyčios ribų (pvz., šventoriuje, kapinėse).
1875 m. (kitur nurodoma, kad 1876 m.) vėl degė Simno bažnyčia. Kur dabar yra Simno
kultūros centras, gyveno miestelėnas Dabulevičius, kiti nurodo Antanaitį131. Pasakojama,
kad jis krikštynoms virė krupniką ir dėl neatsargumo užsiliepsnojo namas. Mieste kilo gaisras. Tuo metu daugumos namų stogai buvo šiaudiniai, todėl gaisras greit plėtėsi, pasiekė ir
bažnyčią, kuri buvo dengta malksnomis. Sudegė visas bažnyčios stogas, išbyrėjo langai, bet
plytinės lubos apgynė nuo ugnies įsiveržimo į bažnyčios vidų.
Bažnyčios stogo konstrukcijai taisyti medieną ėmė iš Neravų miško. Po šio gaisro
bažnyčia buvo apdengta juoda skarda. Ji buvo nedažyta, taigi greit surūdijo. Gaisras sunaikino virš vargonų pakabintus varpus. Šiauliuose buvo išlieti nauji varpai. Tam sunaudojo
sudegusių varpų metalą. Užsilikęs pasakojimas, jog į Šiaulius buvo pasiųsta daug kiaušinių,
kuriuos sunešė parapijiečiai pilti į varpų metalo tirpinį. Nuo kiaušinių varpų balsai turėję
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būti gražūs, skambūs, mat buvo tikima, kad kiaušiniai pagerina dainininko balsą. Naujiems
varpams šventoriuje į vakarus nuo bažnyčios pastatė naują medinę varpinę. Tris naujus varpus konsekravo vyskupas. Varpams suteikti vardai: Jonas, Petras ir Povilas132. Varpai skleidė
stiprų ir gražų skambesį. Senovės varpus dažnai puošdavo lotyniškas užrašas Vivo voco,
mortus plango, fulgura grango (gyvuosius šaukiu, mirusius apraudu, žaibus tramdau). Puošė
ir šiuos. Per Pirmąjį pasaulinį karą varpai buvo išvežti į Rusiją, kad neatitektų vokiečiams.
Bet rusų valdžia jų negrąžino. Taip ir pasiliko Rusijoje.
Vincentas ir Pranciška Žyliai iš Giluičių kaimo 1879 m. savo lėšomis pastatė Šv. Vincento
Pauliečio altorių. Žylių pavardė nuo XIX a. 9-ojo dešimtmečio nuolat minima bažnyčios
renovacijos aukotojų sąrašuose133.
1877 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 447 Varšuvos generalgubernatorius įsakė vyskupams
neleisti kunigams mokytis arba gydytis užsienyje (išskyrus atvejus, jei nebūtų galimybių
gydytis Lietuvoje). Tokios priemonės imtasi siekiant apsaugoti, kad jie neužsikrėstų
demokratiškomis Europos idėjomis134.
Netrukus valdžia ėmėsi dar didesnių Bažnyčios veiklos apribojimų. 1877 m. balandžio
17 d. įsakymu Nr. 1877 generalgubernatorius vyskupams įsakė kunigams, išvykusiems iš
parapijos ilgiau nei 29 dienas, nemokėti algos, o jei išvykstama ilgiau kaip 4 mėnesiams,
prieš išvykstant privaloma atsistatydinti iš savo pareigų135. Visa tai buvo nukreipta prieš
katalikų tikėjimą. Ortodoksų šventikų tokiais įsakymais nevaržė136.
Generalgubernatorius vyskupams pakartotinai nurodė, jog vidaus reikalų ministro potvarkiu kunigai vykti į atlaidus gali tik gavę apskrities viršininko leidimus. Tačiau dvasiškiai,
ypač Kalvarijos apskrities, to nepaisė137.
Rugpjūčio 11 d. į Kalvarijos atlaidus be viršininko leidimo atvyko Liudvinavo klebonas
Simonas Lapinskas su vikaru Vincu Gerdžiūnu, Krosnos klebonas Petras Valinčius, du vikarai: Liubavo kunigas Jurgis Urbanavičius ir Rudaminos kunigas Petras Abromaitis138.
Rugpjūčio 28 d. Liudvinavo klebono Simono Lapinsko pakviesti be apskrities viršininko leidimo taip pat atvyko šie kunigai: Kalvarijos klebonas dekanas Kazys Smolenskas,
Daukšių klebonas kunigas Jonas Krakauskas, Krosnos klebonas Petras Valinčius, Simno
klebonas Ambraziejus Glovackis, Ūdrijos klebonas Kazys Gylius; vikarai: Kalvarijos – Andrius Karalevičius ir Adomas Grinevičius, Liubavo – Jurgis Urbanavičius, Daukšių – Vincas Dailidė, Krosnos – Vincas Jonkaitis, Krokialaukio – Jonas Žvingilas; Seinų kunigų seminarijos klierikai Butanavičius, Kardokas, Paulenis, Akelevičius ir Tekorius139.
Kunigas Kazys Smolenskas, Kalvarijos dekanato dekanas, galėjo ir be leidimo vykti į savo
dekanato bažnyčias prižiūrėti tvarkos, bet jį žandarai kaltino, kad nesudraudė kitų kunigų,
atvykusių be leidimo, o didžiausia kaltė – kad visus kunigus priėmė ir vaišino. Carinė valdžia
rado dar vieną argumentą – esą dekanas tokiu elgesiu patikino klierikus, kad caro įsakymai
132 Ten pat, p. 263, 264.
133 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 141.
134 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 257.
135 Ten pat.
136 Ten pat.
137 Ten pat.
138 Ten pat.
139 Ten pat.
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yra niekiniai. Dėl to kunigai valdžios buvo nubausti: Kazys Smolenskas – 25 rb, S. Lapinskas
ir P. Valinčius – po 20 rb, J. Krakauskas, A. Glovackis, K. Gylius – po 15 rb; V. Gerdžiūnas,
J. Urbanavičius – po 12 rb 50 kp, P. Abromaitis, A. Karalevičius, A. Grinevičius, V. Dailidė,
V. Jonkaitis, J. Žvingilas – po 10 rb. Žandarai perspėjo: jei ir toliau prasižengs, bus griežčiau
baudžiami140.
1889 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1842 generalgubernatorius pakartotinai (pirmą
kartą – 1874 m.) uždraudė Jėzaus Širdies broliją141. Buvo draudžiama pardavinėti Jėzaus
Širdies škaplierius. Škaplierininkai po to tik slapta pardavinėjo ir kunigai tik slapta stodavo
į broliją. Taip caras siekė surusinti lietuvius, kad žmonės pereitų į ortodoksų tikėjimą ir kad
negimtų laisvės idėja.
1893 m. gruodžio 24 d. raštu Nr. 6112 Tikybų departamentas pakartotinai įsakė kunigams su civiline ir dvasiškąja valdžia susirašinėti tik rusų kalba. Kunigo V. Šeškevičiaus
rankraštyje yra įdomus komentaras apie tai, kaip kunigas Juozas Volungevičius savo rašte su
humoru panaudoja rusų patarlę. Tarp Garliavos klebono Budreikos ir vikaro J. Volungevičiaus
kilo asmeninis kivirčas. Klebonas pasiskundė Dvasinei konsistorijai. Administratorius,
pranešdamas vikarui apie klebono skundą, išreiškė jam pastabą ir paprašė pasiaiškinti. Kunigas J. Volungevičius lakoniškai atsakė administratoriui: Na svojo opravdanie mogu skazat,
čto korova reviot i volk reviot, a kto kovo deriot, sam čiort nerazbiriot (pasiteisinti galiu taip:
karvė bliauna ir vilkas kaukia, o kuris katrą drasko – pats velnias nesupaisys). Administratorius buvo patenkintas tokiu rusišku atsakymu: trumpai, aiškiai ir drūtai142.
Šie visi suvaržymai savaime pranyko tik po Rusijos ir Japonijos karo (1904–1905).
Katalikų santykiai su žydais daugiausia buvo geri. Bet kartais dėl kažin kokių įvykių
arba specialių kurstymų kildavo įtampa. Taip nutiko ir 1881 m. Suvalkų apskrityje pasklido
gandai, kad žydai laukia Mesijo atėjimo, o jam atėjus išpjaus krikščionis. Krikščionys, kad
tai neįvyktų, nutarė užbėgti žydams už akių ir grasintis juos visus pirma išpjauti. Šie gandai taip įsisiūbavo, jog Suvalkų gubernatorius kreipėsi į Seinų vyskupą, kad per bažnyčias
kunigai nuramintų visuomenę. Vyskupas išsiuntinėjo visiems klebonams 1881 m. kovo
27 d. aplinkraštį Nr. 489, ragindamas paveikti tikinčiuosius, kad tokiais gandais netikėtų ir
žūtbūtinei kovai su žydais nesirengtų143.
Velykos paprastai būna tarp kovo 22 ir balandžio 25 d., t. y. iki Šv. Morkaus dienos. Vis
dėlto šiomis kraštinėmis dienomis jos retai pasitaiko. Kai Velykos sutampa su Šv. Morkaus
diena, atsiranda įvairių spėliojimų, pranašysčių, kad kas nors svarbaus įvyksią. Būdavo laukiama nepaprastų gamtos įvykių, politinių pokyčių ar Mikaldos pranašysčių išsipildymo.
Šv. Morkaus dieną Velykos buvo 1886 m. Pasklido gandas, kad pirmą Velykų dieną procesijos apie bažnyčią metu žydai ketina užpulti kunigą su Švč. Sakramentu ir atimti iš jo
monstranciją. Kai žydai taip surinksią 9 monstrancijas, pradėsiąs veikti Antikristas. Simno
kunigas Jonkaitis tais metais per velyknakčio pamokslą situaciją paaiškino ir patarė vyrams,
kurių nemaža buvę pasirengę gintis nuo žydų užpuolimo, plytgalius, geležgalius ir akmenis
iš kišenių išmesti, nes jokio pavojaus nėra144.
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Vis dėlto kai kuriose parapijose neramumų buvo. 1886 m. per Šv. Antano atlaidus
Prienuose ir per Ražancavos atlaidus Balbieriškyje žydai buvo puolami, siaubiamos jų parduotuvės, gatvėje iš pagalvių paleidžiamos plunksnos ir kt.145 Bet tuo viskas ir pasibaigė.
1888 m. Simne prasidėjo ilgai trukusi bažnyčios altorių rekonstrukcija. Atnaujintus
altorius konsekravo Seinų vyskupas Jozefas Holakas (1812–1890). Rekonstrukcija tęsėsi
iki 1905 m.146. Bažnyčios interjeras įgavo dabartinį planą ir neobarokinę išvaizdą. 1899 m.
paminėti penki altoriai:
• Didysis altorius, naujai pastatytas 1888 m. Altoriaus centre – Švč. Mergelės Marijos
skulptūra, antrame tarpsnyje – šv. Jono Krikštytojo paveikslas, šonuose – šv. Petro
ir šv. Pauliaus skulptūros.
• Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius. Antrame tarpsnyje – šv. Onos paveikslas
(aut. past.: neišliko).
• Švč. Jėzaus Kančios altorius. Nuo 1930 m. vadinamas Švč. Jėzaus Širdies altoriumi.
• Prie pilioriaus dešinėje pusėje – altorius su šv. Vincento Pauliečio paveikslu,
viršuje – šv. Pranciškaus paveikslas.
• Prie pilioriaus kairėje pusėje (prie sakyklos) – šv. Antano altorius, viršuje – šv. Jurgio
paveikslas147.
1887 m. atvykus kunigui Sebastijanui Valentinui Simno bažnyčia atrodė liūdnai: apirusios išorinės sienos ties pamatais. Dar 1873 m. vyskupas Vierzbauskas, lankydamas Simno parapiją, pasakė klebonui A. Glovackiui ir vikarui A. Vilkutauskui pastabą dėl blogos
bažnyčios pamatų būklės. Tad po 15 metų jie, netaisyti, žinoma, dar baisiau atrodė.
S. Valentinas, pasitaręs su parapijiečiais ir gavęs jų pritarimą, ėmėsi darbo. Pirmiausia
taisė bažnyčios pamatus, tvirtino išorines sienas.
1887 m. lapkričio mėnesį nugriuvo bažnyčios šiaurinis bokštelis. Jį atstatė ir sustiprino. Iš vidaus bažnyčią išbaltino, padarė pagražinimų. Ant presbiterijos lubų dailininkas
nupiešė Švč. Dvasios paveikslą, abiejose koplyčiose ir presbiterijoje sudėjo vitražus. Presbiterijos kairėje pusėje vitražas vaizdavo šv. Sebastijoną (kunigo S. Valentino patroną,
globėją, užtarėją), dešinėje – šv. Juozapą, kituose dviejuose languose buvo po vitražinį kryžių. Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje sudėjo vitražus, vaizduojančius šv. Pranciškų Asyžietį ir
šv. Agotą, Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje – šv. Kazimierą ir šv. Veroniką. Pastaruosius abu vitražus 1895 m. fundavo Kazimieras Matulevičius iš Gluosninkų kaimo. Tam
paaukojo 300 rb. Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčią bombarduojant ir apšaudant visi
vitražai išdužo.
S. Valentinas 1888 m. vietoje medinio išmūrijo dabartinį Didįjį altorių, nupirko
Švč. Mergelės Marijos skulptūrą. Šventorių aptvėrė akmenine tvora148. 1890 m. atnaujino
Šv. Antano altorių. Kunigų zakristijoje pastatė krosnį, nes žiemą būdavo nepakenčiamai
šalta. Panaikino duris iš šventoriaus į zakristijos rūsį. Iš pietų pusės pristatė dabartinę
Mažąją zakristiją. Nuo bažnyčios buvo nuimtas prakiuręs juodos skardos stogas, naujai apdengta vėl juoda skarda, bet ji nudažyta raudonai.
145 Ten pat.
146 Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51, 2008,
p. 243.
147 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 103, 104.
148 VU, f. 102–439.
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Simno bažnyčia. Dešinėje pusėje vikariatas, kairėje medinė varpinė ir stoginė. Apie 1910 m.
J. Šeškevičiaus nuotr.

Kunigo S. Valentino laikais (1887–1897) Simno parapijoje buvo viena rusiška pradžios
mokykla. Joje mokėsi 120 vaikų. Parapijinės mokyklos buvo uždarytos. Gyventojai labiau
buvo linkę leisti vaikus mokytis pas daraktorių negu į rusišką mokyklą.
Simne klebonaujant S. Valentinui, lietuviai iškovojo teisę bažnyčioje kelias giesmes
giedoti lietuviškai.
Klebonas S. Valentinas mirė 1897 m. Palaidotas Simno kapinėse, šiaurinėje pusėje.
1899 m. apsilankęs vyskupas A. Baranauskas rado pakankamai bažnytinių drabužių ir
liturginių indų. Vyskupas 2016 jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Tuo metu parapijoje vyko neramumai – lietuviai reikalavo, kad pamokslai būtų sakomi lietuviškai ir kad
būtų leidžiama lietuviškai giedoti daugiau giesmių.
BAŽNYČIOS IR KALESNINKŲ DVARO SANTYKIAI
Simno dvaras ir po perkėlimo į Kalesninkus dar ilgai buvo vadinamas Simno dvaru.
Kalesninkų dvaro vardas jam suteiktas tik vėliau. Dvaro ir bažnyčios santykiai tai pagerėdavo,
tai pablogėdavo. Teismai tęsėsi beveik šimtmetį.
Kada ir kas valdė Simno arba Kalesninkų dvarą įkūrimo pradžioje, žinių nėra. Vėlesniais
laikais archyve paminėta, esą valdę Godlevskiai, Tiškevičiai ir kt.149
Seniau dvarui priklausė Simno miestas su visais gyventojais ir žemėmis, Mergalaukio,
Ponkiškių, Kalesninkų kaimai, šeši Babrauninkų kaimo ūkininkai, taip pat Skovagaliai,
Kavalčiukai, Giluičiai, Bambininkai, Jančikai, Činčiauninkai, Ostampo giraitė, Simno ir
Giluičio ežerai.
149 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 23, 39.
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XVII a. pradžioje Metelių ir Simno storastiją valdė Povilas Sapiega. Jis 1619 m., gavęs
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos (1555–1634) sutikimą, įkūrė ir aprūpino
Metelių parapiją, 1626 m. Simno miestui išrūpino Magdeburgo teises. Nuo to laiko Simno
miestas dvarui nebepriklausė150.
Klebonaujant kunigui J. R. D. Girdauskui (klebonavo 1746–1764) Kalesninkų ir Metelių
dvarų valdytojai buvo Jonas Tadvenas ir jo žmona Antanina Chmielevskytė-Tadvenienė.
Šie, gavę Lietuvos didžiojo kunigaikščio sutikimą, Metelių ir Kalesninkų dvarus valdyti iki
gyvos galvos pavedė savo svainiui Jonui Chmielevskiui (kai kur nurodomas kaip J. Chmieliauskas) ir jo žmonai Onai Podelskaitei-Chmielevskienei151.
J. Chmielevskis, kaip Kalesninkų dvaro valdytojas, pagal 1520 m. fundatoriaus J. J. Zaberezinskio įpareigojančius raštus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos 1619 m.
patvirtintą bažnyčios išlaikymo aktą Simno klebonui privalėjo duoti dešimtinę, žuvų, miško
medžiagos kurui, statyboms ir nemokamai malti dvaro malūne. Dvaro valdytojas skundėsi
negalįs šių reikalavimų išpildyti ir reikalavo naujų, lengvinančių sutarčių152.
Klebonas J. R. D. Girdauskas 1754 m. padavė J. Chmielevskį į Vilniaus dvasinės konsistorijos teismą. J. Chmielevskis, matydamas, kad teismas privers jį pildyti fundatoriaus
patvirtintus įpareigojimus, paprašė taikos. 1754 m. balandžio 2 d. klebonas ir dvarininkas
susitarė, kad dvarininkas kasmet gruodžio 21 d. Simno klebonui mokės 200 auksinų, duos
miško medžiagos. Tačiau kilo kivirčas dėl grūdų malimo153. Neaišku dėl kokių priežasčių
klebonas raštu priminė J. Chmielevskiui, kad užtikrintų grūdų malimą. Į tai J. Chmielevskis
1754 m. gegužės 14 d. atsakė:
Gerbiamas Geradėjau, visa širdžia norėčiau Gerb. Geradėjui įtikti, bet nematau galimybės. Apgailestauju, Geradėjau, kad esate nepatenkintas, ką jums darau geru noru ir prieteliškumu. Tamsta man rašai, kad toks malimas fundacijos dokumente užtikrintas. Bet aš Tamstai
paaiškinsiu, kad fundacijos rašte užtikrintas malimas ne Kalesninkų malūne, bet Simno. O
Simno malūno jau nėra, taigi… Jau gana daug turėjau nuostolių su buvusiais malūno samdytojais, o ir dabartinis malūnininkas, kai jam pasakiau, kad turėsi dovanai malti Klebonui 80 nesaikuotų „osminkų“ javų, tai buvo be atsisakąs nuo kontrakto. Vos priprašiau jį
malūnininkauti, prižadėdamas, kad klebonui nereikės piklevoti. Tačiau aš, norėdamas su Geradėju santarvėje gyventi, iš tų 80 „osminkų“ apsiimu 10 „osminkų“ savo lėšomis supikliavoti.
Norėdamas būti kuo geriausiuose santykiuose su Geradėju, tariu su Dievu.
Nuoširdžiai Jums gero linki Jūsų žemiausias tarnas J. Chmielevskis. Mano žmona nuolankiai sveikina Geradėją.154
Klebonas J. R. D. Girdauskas, gavęs šį laišką, padarė išvadą, kad J. Chmielevskis nepildo
Vilniaus dvasinės konsistorijos teismo nutarimo.
Dvaro valdytojas ir Simno starostas J. Chmielevskis netoli klebonijos užgrobė apie 50
prentų daržą, tris margus žemės Dvorzyšče ir sklypą netoli bažnyčios (aut. past.: tikėtina,
kad dabartinių Kreivosios g. 5, 7, 9 numeriais pažymėtų sodybų sklypai). Taip pat neteko
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apie dešimt margų pievos Pediškiuose prie Kiaulyčios upės – ją Tadas Eidžiatavičius, Krosnos dvaro nuomininkas, savavališkai prisiskyrė prie Krosnos155.
Pagal įstatymus storastas galėjo teisti tik karališkasis teismas. Todėl klebonas
J. R. D. Girdauskas storastas J. Chmielevskį ir J. A. Tadveną už Simno bažnyčiai padarytas
skriaudas padavė į Brasto karališkąjį teismą. 1755 m. gruodžio 19 d. jiems buvo įteiktas šis
Augusto III šaukimas:
Augustas III iš Dievo malonės Lenkijos karalius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
kunigaikštis, Rusų, Prūsų, Mazovieco, Žemaitijos ir t. t. ir paveldėjęs Sasų kunigaikštis.
Gimusiems iš Podolskų Jonui ir Onai Chmielevskiams, ligi gyvos galvos nuomininkams,
taipogi gimusiems iš Chmielevskių Jonui ir Antaninai Tadvenams, veikiantiems storastoms
Metelių ir Simno ir kitiems susitarusiems užgrobikams ir prispaudėjams geriau jums patiems žinomiems vardais ir pavardėmis aplamai visų mūsų judamų turtų ir piniginių sumų,
kur jos bebūtų, įsakome, kad šiuo mūsų parėdymu stotumėte į mūsų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės Kunigaikščio teismą, Brastoje 1756 m. įvyksiantį, o jei tas posėdis neįvyktų, tai į
pirmutinį, kuris mūsų parėdymu veiks, kad asmeniškai atvyktute ir tinkamai pasiteisintumėte
iš apkaltinimų, padarytų Gerb. kunigo Jurgio R. D. Girdausko, Simno klebono, kuris kaltina,
kad Gerbiamieji išstatydami pavojun savo sielų išganymui, visai nepaisydami teisingumo,
paskirtą gerbiamųjų fundatoriaus a. a. J. J. Zaberezinskio, Novgorodo vaivados, sutinkant
mūsų Šviesiausiojo Lenkų karaliaus Zigmanto III žiniomis, Jūs visokio javo dešimtinę iš Simno storastijos visą savo valdymo laiką nedavėte ir neduodate, kurią jūsų pirmtakiai visuomet
teisingai Simno bažnyčiai atiduodavo. Jūs naudodamiesi smukle, gaudymo žuvų meškere ir
tinklais visuose Simno ir Metelių ežeruose neleidžiate, valkties žuvų neatiduodate, malti Simno ir Metelių malūnuose draudžiate ir reikalaujate už malimą užmokesčio ir saiko, medžių
statyboms ir kurui iš Simno storastijos draudžiate, pievas ir dirvas atimate ir jų artojus smurtu
į dvarą varėte ir varote dirbti, iš Simno miesto ir kaimų ūkininkų dešimtinės (Kalėdos) po
vieną grašį duoti neliepiate ir net draudžiate, kelis ūkininkus, prie Dusios apsigyvenusius,
su visu jų turtu prie dvaro priskyrę, jų neatiduodate ir užgrobtų žemių negrąžinate. Jūsų
pirmtako Povilo Sapiegos, podkanclerio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio iš
didelio pamaldumo paskirtus, sutinkant Šviesiausiam Lenkijos karaliui Zigmantui III, Simno
bažnyčios tarnams pašalpą: dešimt bačkų rugių, vieną bačką kviečių, žirnių bačką, du avinus,
vieną paltį lašinių, nei vienus metus neatidavėte ir atiduoti nenorite, visokiais išsisukinėjimais
visa tai užginčydami, net ir sklypą žemės, ant kurios nuo seno stovi bažnyčios tarnų namas,
smurtu siekiate atimti ir per savo pavaldinius, labiausia per Simno miesčionis, visokias skriaudas, plėšimus ir užpuolimus darėte ir darote, ir kada tik Gerb. Simno klebonas per draugus
prašė atlyginti skriaudas, niekad to nepadarėte. Dar grūmojate užmušti ir patys būdami blogio priežastimi kunigą kleboną tampote, žeminate nedorais ir perdėm melagingais šmeižtais
teršdami kunigo garbę ir vardą, prasimanydami sau ir kitiems jo neva padarytas skriaudas,
norėdami tuo priversti kleboną atsižadėti bažnyčiai priklausančių kontribucijų. Dėl to klebonas
patraukė Jus į Gerbiamąjį teismą, norėdamas apsaugoti savo gyvybę, sveikatą, turtą ir apginti
žemės valdymą, apsaugoti nuo pasisavinimo laukų ir girios bei grobimo bažnyčiai ir jos tarnams (špitolei) priklausantį išlaikymą, užtikrinti jų ištesėjimą, atlyginti skriaudas, pripažinti
fundacijos neliečiamumą, atsakančiai nubausti už nedorus darbus ir grąžinti teismo išlaidas.
155 Ten pat.
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Skundėjas 1755 m. spalio 19 d.156
Šie kaltinimai buvo nagrinėjami 1756 m. Trakų teisme. Klebonas J. R. D. Girdauskas
teismą laimėjo. Kalesninkų ir Metelių dvaro valdytojas J. Chmielevskis privalėjo skriaudas
atlyginti. Sugrįžęs iš Vilniaus J. Chmielevskis malūnininkui pasakė, kad reikės klebonui
malti, kiek jis norės. Malūnininkas atsisakė tai daryti ir prašė nutraukti darbo sutartį. Tada
J. Chmielevskis taip pat atsisakė klebonui malti157.
Po Lenkijos ir Lietuvos valstybės III padalijimo Suvalkų kraštas 1795 m. atiteko
prūsams ir visi valdiški dvarai taip pat perėjo prūsų valdžiai. Prūsijos karalius Frydrichas
Vilhelmas III 1799 m. gruodžio 26 d. kunigaikščiui hercogui Frydrichui Karoliui Holšteinui
Bekui dovanojo Simno turtus: Kalesninkų dvarą, Jančikų palivarką ir kaimus: Babrauninkus,
Bambeną, Bambininkus, Činčiauninkus, Giluičius, Kavalčiukus, Kalesninkus, Ponkiškius,
Pasimnius ir Skovagalius. Už tai gavėjas privalėjo kasmet mokėti po 2019 talerių. 1800 m.
kunigaikštis F. K. H. Bekas visus šiuos dvaro turtus pardavė Smolensko krašto teisėjui Boguslavui Mikuličiui, o šis testamentu 1804 m. balandžio 23 d. Kalesninkų dvarą paskyrė
savo dukrai Aleksandrai. Testamento vykdytoju, turtų valdytoju ir nepilnamečių globėju
skyrė Kazimierą Daunoravičių iš Igliškių dvaro, kaip būsimą žentą. Jis buvo susižiedavęs su
Aleksandros seserimi Juzefa, kuriai tada buvo 13 metų158.
Naujasis dvaro šeimininkas K. Daunoravičius Simno ir Metelių bažnyčioms užrašytas
dešimtines ir kitus mokesčius pagal galiojančius įstatymus turėjo mokėti už Kalesninkų
ir Metelių dvarus. Tačiau Simno bažnyčiai Kalesninkų dvaras mokėjo tik po 100 auksinų
kasmet. Dešimtinė, žūklavimas ežeruose, miškas ir kita jau buvo užginčyta nuo kunigo
J. R. D. Girdausko laikų.
K. Daunoravičius, kaip laikinas Kalesninkų dvaro valdytojas, sugalvojo Simno mieste
pastatyti Kalesninkų dvaro smuklę ir pelną pasiimti sau. Tuo tikslu per savo ūkvedį Lotvekį
pasiskolino iš klebono M. Miškausko 11 465 plytas ir kalkių, išdavė paskolos vekselį ir patikino, kad kai tik išdegins savo plytinėje plytas, tuoj pat sugrąžins skolą. Tačiau po kiek
laiko klebonui prireikus plytų K. Daunoravičius atsisakė grąžinti159, o bažnyčios stogui
dengti paruoštas 30 000 čerpių išvogė.
Atvykęs naujas klebonas Ambraziejus Žygevičius (klebonavo 1815–1845) K. Daunoravičių padavė į teismą. Vis dėlto teismas buvo palankus K. Daunoravičiui – jį išteisino.
Laimėjęs bylą K. Daunoravičius įsidrąsino. Tada, tvarkydamas Mergalaukio ir Černiukiškės
dvaro žemių ribas, prie vieno ežeriuko užgrobė 34 margus bažnytinių pievų. Taip pat draudė
klebonui žuvauti ežeruose, pasisavino jo tinklus. A. Žygevičius padavė dvaro valdytoją į
teismą. Seinų ir Varšuvos teismuose klebonas bylą laimėjo. K. Daunoravičius privalėjo viską
grąžinti160. Kadangi neatgavo nei plytų, nei kalkių, nei čerpių, klebonas A. Žygevičius atliko
tik kosmetinį bažnyčios remontą – 1818 m. uždengė malksnomis vidurinę navą, o 1823 m.
malksnomis pakeitė šoninių navų šiaudinį stogą.
1817 m. Rusijos carinė valdžia bažnyčių turtus paėmė savo globon. Jais rūpinosi Varšuvos prokuratorija. Nuo to laiko klebonai nebebuvo savarankiški, skolas išreikalauti tapo
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sunkiau. Klebonas galėjo, reikalui esant, tik pasiskųsti arba prašyti prokuratoriją bažnyčios
teises apginti. Valdžia 1819 m. paskyrė specialią komisiją bažnyčios turtui surašyti. Buvo
surašyta bažnyčiai priklausanti žemė, kiek iš jos gaunama naudos, taip pat surašė bažnytinį
inventorių, pastatus, jų būklę, liturgines knygas, drabužius ir indus. 1819 m. komisijos
sudarytame bažnyčios turto sąraše nurodytas dingęs bažnyčiai priklausantis turtas: du ūkiai
prie Dusios ežero, trijų kūgių pieva už Čermogijos tilto, 108 margai 52 prentai dykvietės
žemės, dėl kurių ginčijamasi su Atesninkų II (Otesnykų) kaimo ūkininkais.
Prokuratorija 1820–1821 m. su Kalesninkų dvaro savininku sudarė hipoteką (skolinimo
įsipareigojimų vykdymą) dėl bažnytinių turtų. Šiame rašte kunigas A. Žygevičius nurodė,
kad Kalesninkų dvaras nevykdo J. J. Zaberezinskio privilegijos. Prokuratorija 1821 m.
rugsėjo 25 d. atsakė, jog girios, žuvies, javų malimo, kaip nuo seniai nevykdomų privilegijų,
dėl senaties negalima išreikalauti. Tuo turėjo rūpintis buvęs klebonas M. Miškauskas
1799 m., kai Prūsų karalius Frydrichas Vilhelmas III (1797–1840) dovanojo Simno turtus
kunigaikščiui Karoliui Holšteinui Bekui. Tada jie privalėjo surašyti bažnyčios turtą pagal
hipotekos įstatymą, o dabar jau neįmanoma išreikalauti.
Buvo dar keli nesusipratimai. Ankstesnis klebonas M. Miškauskas buvo paskolinęs
4000 auksinų Podkomorzienei-Turčinienei, bet negalėjo jų atgauti. Kai naujasis klebonas
A. Žygevičius pareikalavo, kad tuos pinigus grąžintų, Turčinienė atsakė neturinti ir neatiduosianti161. Spernios kaimo ūkininkas Paškevičius irgi atsisakė grąžinti 8000 auksinų, kuriuos testamentu 1759 m. skyrė M. Bičkauskas.
Pavargėlių špitolę pagal karaliaus Zigmanto Vazos 1625 m. rugsėjo 20 d. užrašytą
privilegiją privalėjo išlaikyti Kalesninkų dvaras (žr. skyrių „Pavargėlių prieglauda“). Tačiau
dvaras jau seniai nieko nedavė. Dvaras naudojosi maždaug puse valako žemės, kurią
bažnyčiai paaukojo J. Remeikis. Taip pat bažnyčia negalėjo atgauti plytų, kurias klebonas
M. Miškauskas paskolino Kalesninkų dvarui.
Rožinio brolija neatgavo dvaro užgrobtos maždaug dviejų margų žemės su daržais,
kurią 1748 m. lapkričio 14 d. paaukojo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Augustas III.
1824 m. kunigas A. Žygevičius, pranešdamas vyskupui apie pirmiau išvardytus esamus ir dingusius bažnyčios turtus, be kita ko, nusiskundė, kad Kalesninkų dvaro žmonės
savavališkai gaudo žuvį Černiukiškės ežere, kuris yra bažnyčios nuosavybė. Taip pat skundėsi, kad važiuodami žuvauti ištrypia prie ežero esančias pievas. Dvarininkas į teismų
nutartis ir skundus mažai reagavo.
Įrodyti teisybę ir atgauti bažnyčiai priklausantį turtą buvo sunku dėl to, kad keitėsi
Kalesninkų dvaro savininkai, taip pat klebonai, o teismai užsitęsdavo.
Po K. Daunoravičiaus Kalesninkų dvarą valdė Tomas Ušinskas. Jis buvo Kalvarijos apskrities komisaras.1822 m. vedė Kalesninkų dvaro paveldėtojos Aleksandros seserį
Marijoną Mikuličiūtę, ši po sesers mirties tapo dvaro savininke. Gyveno Kalesninkų dvare.
1846 m. Tomui Ušinskui mirus, dvarą paveldėjo jo sūnus iš pirmosios santuokos Aleksandras Ušinskas. Jis 1848–1849 m. padėjo klebonui taisyti po gaisro bažnyčios stogą – uždengti
naujomis malksnomis, sumūryti skliautus, įdėti naujus langus, grindis. Lėšas organizavo
parapijiečiai, prisidėjo ir A. Ušinskas.
161 VU, f. 102–439.

60

Mirus kunigui A. Žygevičiui, atvyko klebonas A. Glovackis. Jis 1846 m. surašė bažnyčios
inventorių. Šį bažnyčios išlaikymo inventorių pasirašė Kalvarijos dekanas Gavinskis, klebonas A. Glovackis ir A. Ušinskas, kaip koliatorius ir bažnyčios globos komiteto pirmininkas. Inventoriuje buvo surašyti visi liturginiai indai, drabužiai, bažnyčios statiniai, gyvuliai,
paukščiai. Taip pat buvo nurodyta, kas gaunama bažnyčiai išlaikyti iš Kalesninkų dvaro ir
ko negaunama.
1857 m. A. Ušinsko ir klebono A. Glovackio asmeniniai santykiai blogėjo, imta aiškintis
viešai.
Konfliktas gilėjo. A. Ušinskas atsisakė duoti klebonui žuvies, javų, malti, nemokėjo nuomos už traktyrių (smuklę), aiškindamas, kad klebonas neturi teisės jo laikyti, nors visas
pelnas buvo skiriamas bažnyčiai ir jos remontui. Taip pat neduodavo užrašytų iš Kalesninkų
dvaro privalomų bažnyčiai išlaikyti 100 auksinų. Dvarininkas ūkininkus ragino klebonui
neduoti kalėdos. Jis tris valakus bažnytinės žemės (Uliškėmis vadinamus) savavališkai
atidavė ūkininkui Kukaliui, o klebono darbininkus, bežvejojančius bažnyčios ežere ties Černiukiške, su savo tarnais sumušė, atėmė tinklus ir grūmojo, kad jei būtų radę kleboną, tai
ir jį būtų sumušę ir surišę, kam „svetimame“ ežere žuvis gaudąs162. Nuo to laiko A. Ušinsko
žmonės eidavo tikrinti, ar kas nežvejoja.
Neapsikentęs kunigas A. Glovackis sušaukė bažnyčios turto globos komitetą, surašė
bažnyčios turtą taip, kaip buvo surašytas 1846 m. bažnyčios inventoriuje. A. Ušinskas pasirašyti bažnyčios inventoriaus į kleboniją neatėjo, nors jo, kaip bažnyčios turto globos komiteto pirmininko, parašas buvo būtinas. Klebonas A. Glovackis bažnyčios turto sąrašą, kitų
globos komiteto narių pasirašytą, nusiuntė A. Ušinskui pasirašyti į dvarą. Šis ne tik nepasirašė, bet prirašė daugybę prierašų, kuriais ginčijo ne tik nuo senų laikų teikiamas pretenzijas
Kalesninkų dvarui, ir pakeitė daugelį punktų, pvz., papildomai prirašydamas: „Tegul valdžia
man atiduoda visą bažnyčios ūkį, tai aš klebonui kasmet mokėsiu po 516 rublių ir t. t.“163.
Tokį neužbaigtą, pastabomis išmargintą dokumentą nusiuntė į gubernijos raštinę. Simno
bažnyčios turto sąrašą su A. Ušinsko pastabomis Suvalkų gubernatorius sugrąžino ir liepė
sudaryti kitą sąrašą, be pastabų.
Tada kaip teisėtumo įrodymą klebonas 1857 m. iš Vilniaus vyskupijos archyvo gavo
1520 m. padarytą Simno fundatoriaus J. J. Zaberezinskio akto dėl Simno parapijos įsteigimo
ir bažnyčios aprūpinimo nuorašą164.
A. Glovackis 1858 m. birželio 9 d. pateikė Aukščiausiajai vidaus ir dvasinių reikalų
valdžios komisijai išsamų skundą su paaiškinimais, kas priklauso Simno bažnyčiai iš
Kalesninkų dvaro, kas yra užginčyta, kokias skriaudas padarė bažnyčiai Kalesninkų dvaro
savininkas A. Ušinskas. Klebonas rašte priminė, kad užginčytas bažnyčios turtas buvo
surašytas 1846 m. bažnyčios inventoriuje. Šis klebono skundas kartu buvo ir pranešimas
valdžiai, kad ji įsakytų prokuratorijai saugoti, kad nebūtų atimamas Simno bažnyčios turtas.
Klebonas numatė, kad prokuratorija su Kalesninkų dvaru ilgai bylinėsis. Todėl pats
pasiryžo bylinėtis dėl kiekvienos neteisybės atskirai. 1858 m. birželio 9–21 d. parašė skundą
Kalvarijos apskrities viršininkui dėl nesugrąžintos smuklės, Suvalkų gubernatoriui – dėl
162 VU, f. 102–439.
163 Ten pat.
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uždraudimo žuvauti Simno ežere ir dėl neatiduodamos žuvies. Atvykęs Kalvarijos apskrities
viršininkas nustatė, kad smuklė yra klebono nuosavybė, esanti parapijos name. Klebonas
buvo ją išnuomojęs A. Ušinskui vieniems metams. Nuomos terminas buvo seniai pasibaigęs,
bet dvarininkas ne tik nenorėjo klebonui sugrąžinti, bet buvo pasiryžęs smuklę ir parapijos
name esantį butą prievarta iš klebono atimti. Apskrities viršininkas įsakė A. Ušinskui kuo
greičiau sugrąžinti klebonui smuklę ir sumokėti nuomą165.
Suvalkų gubernijos komisija 1859 m. vasario 9–21 d. atliko tyrimą ir patvirtino, kad
pagal 1520 m. bažnyčios fundatoriaus J. J. Zaberezinskio parašytą dokumentą Simno klebonui buvo suteikta teisė žuvauti Simno ežeruose. A. Ušinskas nuo 1846 m. iki 1857 m.
savavališkai vietoj teisės žuvauti davė po tris pūdus sugautos žuvies, be to, nurodė tai darąs
tik iš mandagumo, žuvies duodantis kaip auką, o ne kaip prievolę. Komisija A. Ušinskui
įsakė tuos tris pūdus žuvies ir toliau kasmet klebonui duoti166.
Tada A. Ušinskas Suvalkų gubernijos sprendimą apskundė Aukščiausiajai vidaus ir
dvasinių reikalų komisijai. Jis prašė pakeisti šį sprendimą, paaiškindamas, kad klebono
žuvavimas nėra apdraustas Kalesninkų dvaro turtuose ir kad klebonai jau nuo seno nežuvauja Simno ežere. Aukščiausioji vidaus ir dvasinių reikalų komisija, peržiūrėjusi dokumentus,
vis dėlto patvirtino Suvalkų gubernijos valdžios sprendimą.
Po šio laimėjimo klebonas kėlė klausimą dėl grūdų malimo. Simno parapijos elekcijos
aktu Kalesninkų dvaro malūnas turėjo Simno klebonui malti nemokamai, kiek jam reikės.
Dvaras jau seniai šio reikalavimo nevykdė, o A. Ušinskas atsisakė klebonui malti ir už pinigus. A. Glovackis 1859 m. balandžio 12 d. per apskrities viršininką įteikė Suvalkų gubernatoriui prašymą leisti jam Kaimynų kaime pastatyti vėjinį malūną. Prie prašymo pridėjo
vyskupo sutikimą ir Simno burmistro rekomendaciją, kad nėra kliūčių dėl malūno statybos.
Prie dokumentų taip pat pridėjo raštą, kad malūnas bus paaukotas parapijai ir kad malūną
pastatys savo lėšomis, pasižadėjo valdžiai mokėti reikiamus mokesčius167.
Sužinojęs tai, A. Ušinskas užprotestavo malūno statybą, nes suprato, kad jis bus rimtas konkurentas. Suvalkų gubernatorius 1859 m. birželio 3 d. raštu neleido klebonui statyti
malūno, bet patarė susitarti su A. Ušinsku.
1859 m. kovo 14 d. bažnyčios turto globos komitetas sudarė naują turto sąrašą, bet
A. Ušinskas ir vėl pridėjo pastabų, taigi Suvalkų gubernatoriui šio sąrašo komitetas nedrįso
siųsti. Tada A. Glovackis pasiskundė Vidaus ir dvasinių reikalų komisijai, kad A. Ušinskas
kliudo sudaryti sąrašą. Jis taip pat nurodė, kad 1849 m. Simnas buvo pripažintas valstybės,
o ne Kalesninkų dvaro nuosavybe, ir kad pagal nuostatus Simno bažnyčios turto globos
komiteto pirmininkas turi būti Simno burmistras, o ne Kalesninkų dvaro savininkas168.
Į klebono skundą, kad A. Ušinskas kliudo sudaryti bažnyčios turto sąrašą, valdžia
sureagavo: atsiuntė komisiją patikrinti Simno bažnyčios inventoriaus ir klebono pajamų
sąrašo. A. Ušinskas savo ruožtu padavė skundą, kad komisija, klebono veikiama, pateikė
neteisingas žinias, ir sudarė kitą bažnyčios inventoriaus sąrašą, į kurį įrašė ir klebono
bažnytines pajamas.
Apskrities viršininkas 1860 m. vasario 12 d. bažnyčios turto sąrašui patikrinti paskyrė
165
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kitą specialią komisiją, į kurią įėjo Kalvarijos dekanas kunigas Lapinskas, Simno miesto burmistras, A. Ušinskas, parapijos turto globos komiteto nariai Moderovičius iš Seimeniškių
kaimo, Čajevskis iš Gratovčiznos ir klebonas A. Glovackis. Visi, išskyrus A. Ušinską, susirinko į posėdį. Komisijos posėdyje A. Glovackis nurodė A. Ušinsko Simno bažnyčiai daromas
skriaudas. Komisija apkaltino A. Ušinską, o Kalvarijos dekanas Lapinskas pagyrė kleboną
už tai, kad gina bažnyčios teises. Visi dalyviai šį protokolą pasirašė. Drauge jie sudarė tikslų
bažnyčios turto sąrašą169. Bažnyčios turto sąrašas buvo įteiktas apskrities valdžiai, o prokuratorija pradėjo tyrimą dėl užginčyto turto.
1860 m. teisme pakartotinai buvo patvirtinta, kad Simno miestas nėra Kalesninkų
dvaro nuosavybė ir kad bažnyčios globos komisijos pirmininkas yra miesto burmistras170.
Kalesninkų dvaro savininkas A. Ušinskas, pamatęs, kad viskas pakrypo klebono naudai,
suvokė, jog piktumu nieko nepelnys, ir pasiryžo su klebonu susitaikyti. Jis klebono atsiprašė
ir abu 1861 m. spalio 2 d. nuvykę į Kalvariją į apskrities tarybą sudarė taikos sutartį:
Tarp kunigo A. Glovackio, Simno parapijos klebono, iš vienos pusės, ir Aleksandro Ušinsko,
Kalesninkų dvaro savininko ir Simno bažnyčios koliatoriaus, iš kitos pusės, liudijant Kalvarijos apskrities Tarybos nariams: Zigmui Gauronskiui, Protui Narbutui ir Adolfui Šaikauskui,
niekam neverčiant, buvo sudaryta sutartis:
1. Kunigas Ambrazas Glovackis išsižada ant klebonijos žemės statyti vėjinį malūną ir
paliauja prašyti valdžios leidimo statyti malūną. Už tai A. Ušinskas dėl šventos ramybės ir
taikos, o labiausia kaip bažnyčios koliatorius pasižada be užmokesčio Simno klebonijai kasmet sumalti savo malūne po 20 karčių [aut. past.: senovinis biralų seikėjimo matas, vienas
kartis – apie 120 litrų] javų stambiai ir po 4 karčius smulkiai.
2. A. Ušinskas pasižada Simno klebonijai, t. y. kunigui A. Glovackiui ir ateityje būsimiems
kitiems Simno klebonams, dovanoti kasmet žiemą žuvų už pakeitimą teisės laisvai žuvauti
Simno ežeruose. Taip pat įsipareigoja atiduoti žuvis, neatiduotas už kelerius metus.
3. Nutraukti ginčus dėl Černiukiškės ežero ir balos. Ežeru naudosis klebonas. Visos bažnytinės žemės grąžinamos pagal senąsias ribas ir, kad išvengus daugiau nesusipratimų, abi pusės
bendromis lėšomis pasamdys žemėtvarkos matininką ir pažymės ribas (supils kapčius).
4. Neieškoti teisių į Simno bažnyčiai paskirtą turtą, kurį dovanojo fundatorius J. J. Zaberezinskis, ir nereikšti pretenzijų į ieškomą, nebesinaudojamą J. J. Zaberezinskio dovanotą
bažnyčios turtą.
Šią sutartį, dviem egzemplioriais parašytą, patvirtiname parašais.171
Pagaliau po ilgų ginčų ir teismų klebonas bent dalinai susigrąžino bažnyčiai priklausantį
dvaro užgrobtą turtą. A. Glovackis su Kalesninkų dvarininku A. Ušinskiu vėl geruoju gyveno.
***
Gerus santykius su klebonu S. Valentinu palaikė Simno dvarininkas M. Jaroševičius
(1830–1903). Dvarininko sūnus rašo: Tėvai palaikė bičiuliškus ir glaudžius ryšius su kunigu
Valentinu, Simno klebonu ir mano tėvo draugu. Mano tėvas pasižymėjo išskirtiniu gerumu,
garbingumu, nepriekaištingu sąžiningumu. Buvo giliai tikintis. Mūsų namuose Simne buvo
169 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 249.
170 VU, f. 102–439.
171 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 251.
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altorius, prie kurio tėvas kiekvieną dieną, prieš eidamas poilsio, ilgai melsdavosi. Kiekvieną
rytą septintą būdavo bažnyčioje šv. Mišiose, po kurių visada dalindavo išmaldą varguoliams,
susirinkusiems prie bažnyčios. Kiekvienas, kuris kreipdavosi, gaudavo iš mano tėvo pagalbą.
(A. Jaroszewicz. Libretto Finansisty. 1968, 258 p. Iš lenkų kalbos vertė istorikė, doc. Anelė
Butkuvienė (1942–2016). M. Jaroševičius palaidotas Simno kapinėse šiaurinėje pusėje.
MYKOLO BIČKAUSKO PALIKIMAS
M. Bičkausko palikimo istorija tęsėsi daug metų ir nepasiekė savo tikslo. Otesnykų
(Atesninkų II) storasta Jonas Dirmontas iš M. Bičkausko pasiskolino 10 000 lenkiškų auksinų ir dar pridėjo 2000. Šiuos pinigus 1759 m. rugsėjo 12 d. M. Bičkauskas testamentu užrašė
Simno bažnyčios remontams. Tuo metu Simno bažnyčia tikrai buvo remontuotina. 1764 m.
į Simną atvykęs kunigas klebonas P. A. B. Jovidas už 2000 auksinų išmūrijo presbiterijos
lubas ir įrengė Mažąją zakristiją.
1763 m. rugsėjo 19 d. Simno bažnyčią aplankė Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis (1729–1794). Sužinojęs apie šią bažnyčios auką, vyskupas, turėjęs daug dvarų ir ne
mažiau skolų, nutarė pasiskolinti 10 000 auksinų. Kol buvo sutvarkyti tam tikri formalumai,
tuos pinigus paimti galėjo tik 1770 m. Vyskupas išdavė klebonui P. A. B. Jovidui skolintojo
vekselį, prižadėdamas skolą grąžinti 1771 m. Bet pažado neišpildė. Klebonas su vyskupu
bylinėtis nedrįso172.
Vyskupas I. J. Masalskis mirė 1794 m. Į jo turtą pretendavo giminės, skolintojai, neatsiliko ir Simno klebonas M. Miškauskas. Simno klebonui nemaža sunkumų sudarė ir aplinkybė, kad Simnas tuo metu priklausė Prūsijai, o vyskupo Masalskio dvarai apie Vilnių
ir Trakus – Rusijos imperijai. Taigi klebonas Simno bažnyčios vardu 1796 m. birželio 29 d.
sutartimi pavedė skolą išieškoti Spernios dvaro savininkui Tomui Paškevičiui. Pastarasis,
garantuodamas visu savo turtu, apsiėmė bylinėtis savo lėšomis ir pasižadėjo bylą laimėjęs
grąžinti Simno bažnyčiai 8000 lenkiškų auksinų.
T. Paškevičius bylinėjosi su vyskupo I. J. Masalskio turtų paveldėtojais grafais Potockiais. Bylą laimėjęs, 1808 m. balandžio 27 d. atsiėmė 29 466 auksinus ir 13 skatikų – tiek
daug jau buvo užaugę nuošimčių. Bet 8000 lenkiškų auksinų nesiskubino Simno bažnyčiai
sugrąžinti, taip ir mirė neatidavęs. Tada prokuratūra 1838 m. patraukė atsakomybėn
T. Paškevičiaus įpėdinius.
Byla buvo užbaigta Aukščiausiajame Teisme Varšuvoje 1849 m. gruodžio 15 d. Iš
T. Paškevičiaus įpėdinių Simno bažnyčiai buvo priteista 8000 auksinų su 5 procentų palūkanomis. Bet T. Paškevičiaus įpėdiniai gyveno skirtingose vietose ir su kiekvienu teko
vėl atskirai bylinėtis. Gražumu nė vienas neatidavė. Pagaliau vienas jų, Jackus Paškevičius,
1855 m. savo dalį (šeštąją dalį) Simno bažnyčiai sumokėjo – 205 rublius 60 kapeikų skolos
ir 170 rublių 28 kapeikų nuošimčių. Gauta suma buvo padėta į „Polski Bank“, o procentus
bažnyčios remontui paėmė tuometinis Simno klebonas A. Glovackis.
Netrukus valdžia pareikalavo iš T. Paškevičiaus įpėdinių grąžinti Simno bažnyčiai visus pinigus, nes pagal 1865 m. caro įsakymą visas bažnyčios turtas priklausė rusų valdžiai.
Tačiau tie negrąžino, vis delsė.
172 Ten pat, p. 211.
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Klebonaujant kunigui S. Valentinui, 1897 m., kai bylos jau nebuvo galima atnaujinti
dėl senaties, gubernijos raštinė pareikalavo iš Simno bažnyčios globos komiteto, kad jis
išsižadėtų pretenzijų į šią skolą. Bažnyčios globos komitetas atsakė:
Per tuos 40 metų mums niekas nieko nesakė, tai kam dar mūsų dabar klausiama, kada
mes jau nieko kito negalime veikti, kaip tik atsisakyti? Tegul į gubernijos raštinės užklausimą
atsako tas, kas tą bylą pasendino. Mes kai lig šiolei tylėjom, taip ir toliau tylėsime, jokio atsakymo nedarysim.173
Taip ir pradingo M. Bičkausko auka bažnyčios remontui.
KATALIKIŠKOSIOS BROLIJOS
Rožinio brolija buvo įsteigta gana anksti, dar XVII a., kai valdė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas III (valdymo metai 1733–1763) 1740 m. rugpjūčio 28 d.
raštu brolijai paskyrė Simno bažnyčioje nuolatinę vietą – globoti Rožinio Švč. Mergelės
Marijos altorių. Ant šio altoriaus Viešpaties stalo brolija laikydavo užrakintą aukų dėžutę.
Matyt, brolija buvo gausi ir veikli, nes jai taip pat priklausė Mažoji zakristija ir trys altoriai174.
1758 m. lapkričio 14 d. Augustas III padovanojo brolijai vieną Simno miesto žemės
sklypą. Dokumentą pasirašė Simno vaito pavaduotojas Pranas Mikas Krupskis175. Šis sklypas
vienu šonu ribojosi su dvaro sodželka (tvenkiniu), kitu – su Bukantausko sklypu, o šiaurinis
sklypo galas siekė kelią, einantį iš dvaro į miestą, kitas galas išėjo prie Spernios upelio. Už
šį sklypą, paties karaliaus dovanotą, brolija tuojau po Naujųjų metų turėjo mokėti dvaro
valdytojui nuomą. Šiame sklype leido pasistatyti namą arba špitolę176.
Žemės sklypo paskyrimo Rožinio brolijai rašte rašoma:
Augustas III, iš Dievo malonės Lenkijos karalius, Lietuvos, Mozūrijos, Žemaitijos, Kijevo,
Volynės, Podolės, Podlesės, Livonijos kunigaikštis ir Elektorius.
Šia mūsų privilegija visiems pareiškiame, kad įteiktas mums Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės, Trakų vaivadijos Magdeburginio Simno valdytojų prašymas <…> taip pat
garbingosios Panelės Marijos Dievo Motinos tuščią sklypą ir neatlyginamai <…> „unanimi
consensus suo“ išskirti ir Švento Rožančiaus Brolijos namui „unum opus“ mūsų karališkąja
valdžia visiems laikams paskirti ir dovanoti.
O Mes, karalius, maloniai Simno prašymą šia privilegija patvirtiname, paminėtam privilegijoje Bukantauskui (Bukantowski), Simno mieste Šventojo Rožančiaus Brolijai prie Simno
bažnyčios savo koplyčią turinčiai dovanojame ir Mūsų valdžia visiems laikams patvirtiname.
Tada privilegijuotos brolijos vyresnieji galės laisvai šioje aikštėje namą išlaikyti ir ramiai
Šv. Rožančiaus promotorių ar kapelioną paskirti.
Ši privilegija pasirašoma visiems laikams ir negali būti užginčijama.
Išduota Varšuvoje 1758 m. lapkričio 14 d. Augustus Rex.177
(Iš lenkų kalbos vertė Regina Jasiulevičienė)
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1824 m. inventoriuje nurodyta, jog Rožinio brolija turi 5 nedidelius žemės sklypus.
Žymiausias sklypas buvo vadinamas Bukantausko. Tai tas pats sklypas, kurį Simno bažnyčios
Rožinio brolijai dovanojo karalius Augustas III. Šį sklypą caro valdžia atėmė po 1863 m. sukilimo.
Antrą sklypą su nedideliu nameliu (tikėtina, dabar Kreivosios g. 11 ir 13 sodybų
sklypai) 1863 m. Rožinio brolija išnuomojo Petrui Krušinskui. Šis sklypas pavadintas buvusiu Rimšos sklypu. Kur buvo kiti trys žemės sklypai, neaišku.
Visą brolijos žemę 1940 m. sovietai nacionalizavo.
1893 m. buvo įkurta „Žiburio“ draugija. Kartu su „Blaivybės“ draugija ji dalyvavo kovoje su alkoholizmu. „Žiburio“ draugija turėjo savo biblioteką ir skaityklą. Aktyviai veikė
Lietuvos krikščionių darbininkų sąjungos Simno skyrius, Katalikų veikimo centras, Lietuvių
katalikių moterų draugija, Lietuvių katalikų vyrų sąjunga, Labdaringos krikščioniškos
meilės bendrija.
Nuo neatmenamų laikų Simne veikė ir Tretysis šv. Pranciškaus pasauliečių ordinas
(tretininkės). Spaudos draudimo metais per tretininkes ir kunigus buvo platinama rusų
uždrausta lietuviška spauda, atgabenama iš Prūsijos. Šį ordiną atgaivino ir pagal naujus
nuostatus sutvarkė klebonas V. Šeškevičius. Nepriklausomybės metais tretininkės turėjo
savo su šv. Pranciškaus paveikslu bažnytinę vėliavą, su kuria, apsivilkusios rudomis sukniomis, persirišusios pranciškonų virvėmis, dalyvaudavo iškilmingose procesijose. Sovietiniais metais dar penktajame ir šeštajame dešimtmečiuose dalyvaudavo procesijose, vėliau
išnyko.
Populiarus buvo Katalikų veikimo centro Simno skyrius. Visuomenei paskaitas skaitė
ne tik vietiniai kunigai, bet ir Vilkaviškio kunigų seminarijos profesoriai, pvz., kunigas
Dambrauskas, Santaikos klebonas Birbilas, Alytaus „Pavasarinių“ draugijos pirmininkas
kunigas K. Tumosa. Pastarojo paskaitas ir seminarus mėgo jaunimas – tautos žiedas ir
žmonijos viltis, kaip rašė „Šaltinis“178.
1921 m. buvo įsteigta Angelo sargo sąjunga. Šią vaikų sąjungą globojo Lietuvių katalikų
blaivybės draugijos Simno skyrius. Jos tikslas buvo 7–15 metų vaikams skiepyti tvirtą
tikėjimą, Tėvynės meilę, papročius, blaivybės nuostatas. Vyresnius, jaunimą, telkė „Pavasario“ sąjunga vykdžiusi religinio, tautinio, visuomeninio ir kultūrinio pobūdžio veiklą.
Įkurtas lenkų okupuotam Vilniui vaduoti sąjungos Simno skyrius. Rinko pinigus parengė, panašius į pašto ženklus, Vilniui vaduoti ženkliukus – juos žmonės pirko ir klijavo
į specialią knygutę. Šioje veikloje gausiai dalyvavo ir mokiniai. Jie nevalgydavo mokykloje
pietų, kad galėtų paaukoti vieną kitą litą. Sakydavo: „Jei nepaaukosiu pinigėlio, atrodo Vilniaus niekada neišvaduos“ (buvusios Simno gimnazijos mokinės J. Kupriūnaitės-Želionienės prisiminimai. Už surinktus pinigus užsakydavo Vilniaus krašte gyvenantiems lietuviams
laikraščių, knygų, vadovėlių. Turėjo savo šūkį: „Už Aušros vartus, Gedimino pilį, Vytauto
grabą!“.

178 Šaltinis, 1932, kovo 5, Nr. 10.
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Pranešimas, kad 1929 m. gegužės mėn. 28 d. įkurtas LKJS Pavasaris Simno skyrius. Pirmininkas P. Kričena
(Stebulių k.), vicepirmininkas kunigas Vasiukevičius, skretorius M. Rutkauskas (Kaimynų k.), iždininkė
S. Smaidžiūnaitė (Kavalčiukų k.), bibliotekininkė M. Pacevičaitė (Kalesninkų k.). LCVA, f. 399, ap. 2, b. 1
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Pranešimas, kad 1930 m. įkurtas Vilniui vaduoti sąjungos Simno skyrius. Pirmininkas J. Bliumas, vicepirmininkas J. Pauža, sekretorius A. Kurgelionis, iždininkas V. Mankauskas. LCVA, f. 399, ap. 2, b. 515
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DIEVAS LIETUVIŠKAI MALDŲ NESUPRANTA
Nuo pat krikščionybės įvedimo Lietuvos Bažnyčia buvo susijusi su lenkinimu. Pirmieji vyskupai ir kunigai buvo lenkai. Vėliau dauguma jų, nors kilimo iš Lietuvos, buvo
iš sulenkėjusių bajorų šeimų, baigę mokslus Lenkijoje ir kalbėjo lenkiškai. Ypač sulenkėję
buvo aukštieji dvasininkai. Tik vikarai, kilę iš valstiečių arba neturtingų bajorų, mokęsi pas
daraktorius, dar mokėjo lietuviškai. Kadangi Suvalkų krašte gyveno beveik vien lietuviai,
vaikų katekizacija, tikėtina, vyko lietuviškai. Blogiausiu atveju vikarai turėjo bent suprasti
lietuvių kalbą.
Plintant reformacijai, Katalikų bažnyčia susirūpino rengti kunigus, mokančius lietuviškai. Tam pradėjo steigti kunigų seminarijas, kuriose buvo dėstoma lietuvių kalba. Tačiau reformacijos bangai praėjus vėl viskas pamiršta, buvo grįžtama prie „ponų“ kalbos. Bažnyčia
tapo lenkiška.
Kunigai, nemokėdami kalbos, negalėjo išmokyti lietuvių maldų, tikėjimo tiesų, negalėjo net išpažinties klausyti. Lietuviai buvo priversti mokytis melstis lenkiškai, net nesuprasdami žodžių prasmės. Ir taip atsirado lenkiškos ir gudiškos kalbų žargonas, vadinamas „po
prostu“. Taip Bažnyčia prisidėjo prie lenkinimo. Kitas lenkinimo šaltinis buvo dvaras.
Vis dėlto būta bandymų įtraukti į Bažnyčios liturgiją lietuvių kalbą. Žygimantas Senasis
apie 1511 m. nurodė, kad prie bažnyčios privalo būti nors vienas kunigas, mokąs lietuviškai sakyti pamokslą ir galintis vaikus mokyti parapijinėse mokyklose. Jonas Jonaitis Zaberezinskis su žmona Sofija Radvilaite 1524 m. bažnyčiai, pastatytai Alytuje, užrašė klebono
aprūpinimą su sąlyga, kad jis ir kiti būsimi klebonai laikys vikarą lietuvį179. Nedaug Lietuvos
didikų stengėsi skatinti ir palaikyti lietuvių kalbą bažnyčiose. Ją daugiau palaikė patys didieji kunigaikščiai. Bet, pvz., J. J. Zaberezinskis, save laikęs lietuviu, nesigėdijo ir neišsižadėjo
savo kilmės ir protėvių Rimvydaičių.
Tais laikais kunigų apskritai buvo mažai, o kunigų lietuvių – vos keletas. Vatikano atstovas Aleksandras Komuleus 1595 m., lankydamas Vilniaus vyskupiją, nustatė, kad kunigų
lietuviškai kalbančių tame krašte iš viso nėra. Jis vyskupui Jurgiui Radvilai įsakė į kunigų
seminariją priimti 15–20 lietuvių klierikų ir jiems išlaikyti paskyrė 10 000 auksinų180.
Senovėje buvo didelis luomų skirtumas, ypač Lenkijoje. Visuomenė buvo pasidalijusi į
dvi dalis: bajorai šlėktos, t. y. ponai, ir juodadarbiai: ūkininkai, amatininkai ir darbininkai.
Pastarieji ponų buvo niekinami, iš jų tyčiojamasi, žeminami, pravardžiuojami klopais arba
chamais.
Po Horodlės unijos 1413 m. spalio 2 d. LDK ir Lenkijos karalystės bajorai susivienijo į
vieną luomą, tačiau lenkų ponai neteko galimybės inkorporuoti LDK į Lenkijos karalystę, ko
jie ir siekė. Po Liublino unijos 1569 m. šis visuomenės suskaldymas pasiekė ir Lietuvą181.
Lietuvos didikai per Horodlės uniją iš lenkų gavo kilmingumo ženklą – herbus. Tai
lėmė tam tikrą dviejų tautų suartėjimą, nebuvo gimtosios kalbos atsižadėjimas. Kai lenkai
išsirinko karaliumi Kazimierą, lietuviai pradėjo pyktis su lenkais. Tada lietuviai dėjo pastangas herbus gauti ne iš lenkų malonės. Dauguma atsisakė lenkiškų herbų, įsigijo lietuviškus.
Pagal tuo metu paplitusią legendą vadovaujant Palemonui iš Romos į Lietuvą atvyko
179 J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, p. 282.
180 Ten pat.
181 Horodlės unija. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Horodlės_unija
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daug kilmingų šeimų. Lietuvos didikai pasijuto kilmingesni negu lenkai, nes lietuvių kilmingumas ir herbai einą iš garbingos Romos imperijos. Įrodinėjo, kad lietuvių kalba panaši
į lotynų, kuri artima italų kalbai, kad lietuvių kalba yra „sugadinta“ lotynų kalba182. Lietuviai didikai pradėjo mokytis lotynų kalbos. Bet tai nedidino meilės gimtajai lietuvių kalbai,
greičiau užtraukė jai paniekos šešėlį.
Dvarų savininkai arba jų nuomininkai dažniausiai save laikė lenkais. Taip pat lenkais
dėjosi dvarų valdininkai ir tarnai, kurie bent šiek tiek mokėjo kalbėti lenkų kalba ar lenkišku
žargonu. Baudžiauninkai irgi buvo priversti kalbėti lenkišku žargonu.
Aukštasis mokslas tais laikais kaimui buvo neprieinamas. Baigti mokslus ir tapti kunigais, gydytojais, teisėjais, advokatais, aukštais politikais ar valdininkais galėjo tik turtingųjų
vaikai. Jie, žinoma, stengėsi kalbėti lenkiškai. Valdininkai daugiausia gyveno miestuose ar
miesteliuose.
Taigi, ponų identitetą tais laikais atspindėjo ir lenkų kalba, o lietuvių kalba buvo niekinama ir laikoma kaimiečių, mužikų, kalba. Ypač savo protėvių kalbos nevertino miestiečiai.
Ši mada buvo tokia stipri, kad silpnesnės valios Lietuvos bajorai už „pono“ vardą
išsižadėdavo gimtosios kalbos, o gražias lietuviškas savo pavardes sulenkindavo. Taip atsirado lenkakalbių lietuvių. Ypač lietuviškos pavardės buvo lenkinamos Žečpospolitos
laikotarpiu (1569–1795). Pvz., Barzda virto Barodowsky, Meškelaitis – Mackiewiczow,
Titnagaitė –Titnagowicza, Gečas – Giaczewicz, Giedraitis – Giedroyc, Kupstaitė – Kupstowicza, Balandis – Balandowicz; kai kurios apskritai buvo išverstos, pvz., Vabalas į Rzuk,
Ožys į Kazlow ir pan.183
Lenkų kalbos įsigalėjimas yra visų unijų rezultatas. Dėl to dabartiniai lenkų ir kai kuries
lietuvių istorikai garbina visas unijas, aiškindami, kad jos nešė į Lietuvą progresą, Vakarų
kultūrą, nors iš tikrųjų jų rezultatas buvo Lietuvos lenkinimas ir lietuviškos kultūros niekinimas ir pralaimėjimas.
Lenkybė buvo užgožusi lietuvybę ilgus amžius ir tik XIX a. pabaigoje žmonės, „Aušros“
pažadinti, išplitus tautiškam judėjimui ir atsiradus daraktorių, knygnešių ir susipratusių
kunigų, ėmė kratytis lenkybės – mokėsi skaityti ir melstis lietuviškai. Mikalojus Daukša
(1532–1613) savo „Postilėje“, „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“, rašo:
Aš tiktai smerkiu mūsų gimtosios lietuvių kalbos apleidimą, kone išsižadėjimą ir
bodėjimąsi ja. <…> Duok Dieve, kad mes laiku apsidairytume ir iš to praradimo kada nors
prisikeltume. <…> Taigi, priimkite, sielų ganytojai, šią kuklią jūsų brolio paslaugą.184
Vis dėlto lenkiškoji Bažnyčios valdžia, dvarininkų ir kitų sulenkėjusių lietuvių prašoma,
tokius kunigus stengėsi šalinti. Kaimo žmonės šviesuolius gynė, prašė palikti. Tačiau vyresnybė atrėždavo, kad reikia išmokti lenkiškai melstis, nes Dievas lietuviškai maldų nesupranta, net grasindavo uždaryti bažnyčias. Ypač dideliu kategoriškumu pasižymėjo Vilniaus
vyskupijos vyresnybė185. Ji lietuvių kalbą vijo iš bažnyčių ir lietuvius vedė ne į Dievo, o į
lenkų karalystę.
182 J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. D. I. Marijampolė: Piko valanda, 2003, p. 288.
183 P. Veblaitis. Sąmokslas prieš lietuviškas pavardes. http://partizanai.org/karys-1956m-2-3/4697-samokslaspries-lietuviskas-pavardes
184 M. Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Postilė. Vertė A. Dundulis. http://postilla.mch.mii.lt/postile/
prakalba.htm#Postilė
185 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 138.
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Padėtis pagerėjo, kai Seinų vyskupijos administratoriumi tapo lietuvis vyskupas Antanas Baranauskas (1825–1902). Jis leido šalia lenkiškų pamaldų laikyti ir lietuviškas. Situacija
dar labiau pagerėjo, kai vyskupu tapo susipratęs lietuvis palaimintasis Jurgis MatulaitisMatulevičius (1871–1927).
Arkivyskupas Pranciškus Karevičius (1861–1945) buvo pirmasis arkivyskupas, kuris
aiškiai pabrėžė esąs lietuvių vyskupas ir per savo inauguraciją nepabūgo įžeisti gausiai
susirinkusių lenkuojančių dvasininkų ir dvarininkų, kalbėdamas pirma lietuviškai, o tik
paskui lenkiškai186.
Kauno kunigų seminariją galutiniai sulietuvino jos rektorius profesorius, poetas, prelatas J. Mačiulis-Maironis (1862–1932).
Simno parapijos kaimų gyventojai save laikė lietuviais. Miestelio gyventojai, be abejo,
buvo tos pačios tautybės kaip ir aplinkinių kaimų gyventojai, tik laikui bėgant sulenkėjo,
tapo aršiais „lenkais“. Istoriškai jokių pėdsakų nėra, kad lenkų būtų atsikėlę Suvalkijon iš
Lenkijos.
Simno miesto gyventojai turėjo daugiau teisių negu kaimiečiai. Kaimiečiai eidavo dvarui baudžiavą, bet Simno miesto gyventojai, nors buvo dvaro nuosavybė, už naudojamą
žemę mokėjo dvarui činšą – nuomą, o baudžiavos nėjo. Todėl save laikė ponais.
1626 m. Simno miestui suteikus Magdeburgo teises, Simnas pradėtas laikyti tikru miestu: turėjo savo burmistrą, kuris tvarkė miesto reikalus, miestelėnus teisė jų pačių išrinkti
teisėjai, o kaimiečius teisė ir jų reikalus tvarkė dvaro valdytojas. Todėl miestelėnai laikė
save aukštesniais už klopus kaimiečius. Žodžiai „ponas“ ir „lenkas“ tapo sinonimais. Menama pavyzdžių, kai XX a. pirmoje pusėje į Simno miestą į žentus iš kaimo atėjęs lietuvis pats dažnai neįstengdavo išmokti lenkų kalbos ir nedrįsdavo savęs vadinti lenku, o jo
vaikai jau laikė save karštais Lenkijos patriotais. Besikuriant nepriklausomai Lietuvai, toksai nesusipratėlis aikštėje šūkaudavo, esą mes, miestelėnai, eisime į lenkų legionus mušti
lietuvių. Lietuviai gražiai juos pašiepdavo: „Tau bepigu, nereikės nė toli eiti, parėjęs namo
rasi ant pečiaus lietuvį savo tėvą ir galėsi jį pilti“187.
Nors parapijoje lenkakalbiai lietuviai sudarė nedidelę mažumą, bažnyčioje norėjo būti
visateisiais šeimininkais ir lietuviams jokių teisių nenorėjo pripažinti. Simno bažnyčioje iki
1895 m. buvo giedama tik lenkų kalba188.
Lietuviai, ypač kylant tautiniam susipratimui, pradėjo savo teisių vis garsiau ir atkakliau reikalauti. Drąsesni tapo vikaraujant susipratusiam lietuviui kunigui Jonui Strimaičiui
(Simne kunigavo 1893–1894 m.), kuris viešai skleidę lietuvybę, skatino ir drąsino lietuvius kovoti dėl teisės giedoti lietuviškai189. Lenkai protestao, apskundė vikarą aukštesnei
bažnytinei valdžiai191. Ši net nesvarsčiusi vikarą ištrėmė į Mozūriją190.
1894 m. Simno parapijos lietuvių delegacija nuvyko į Seinus pas vyskupijos administratorių Krajauską prašyti, kad lietuviams leistų Simno bažnyčioje giedoti lietuviškai, nes
lietuvių parapijoje – žymi dauguma. Administratorius Krajauskas žodžiu leido lietuviams
186
187
188
189
191
190

Ten pat.
Ten pat, p. 139.
Ten pat, p. 140.
Ūkininkas, 1897, Nr. 2, p. 27, 28.
Ten pat
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 273.
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Simno bažnyčioje giedoti rožinį ir kitas giesmes191. Klebonas S. Valentinas, pramatydamas,
kad lenkai geruoju neužleis lietuviams giedojimo, kils muštynės, pažadėjo pats pasikalbėti
su administratoriumi. Jis iš sakyklos paskelbė, kad kol negaus iš Seinų vyskupijos valdytojo
raštiško įsakymo, neleis lietuviams bažnyčioje lietuviškai giedoti.
Tuomet lietuviai 1895 m. vasario 6 d. pasiuntė vyskupijos valdytojui prašymą:
Didžiai gerbiamas Kunige Administratoriau,
jau praėjo beveik metai, kai buvome pas Didžiai gerbiamą Kunigą Administratorių didesnės
daugumos parapijos vardu prašydami tėviškai ir teisingai išspręsti mūsų nesusipratimą su Kunigu Klebonu dėl giedojimo bažnyčioje. Tada išgirdome Didžiai gerbiamo Kunigo Administratoriaus sprendimą ir sugrįžę tikėjomės, kad Kunigas Klebonas pripažins mus parapijiečiais
arba parodys bent šiek tiek teisingumo. Tuo tarpu viskas įvyko kitaip, nes nepaisant Didžiai
gerbiamo Kunigo Administratoriaus paliepimo neleido mums bažnyčioje giedoti lietuviškai
nei rožančiaus, nei kitų giesmių. Kunigas Klebonas iki šiol delsė teisindamasis kokiomis tai
kliūtimis ir vis kvailino mus įvairiais pažadais, o neseniai autoritetingai ir griežtai pareiškė
iš sakyklos, kad neatsižvelgs į mūsų prašymą, kol neatvešime Bažnytinės valdžios potvarkio. Todėl mes, toliau pasirašę Simno parapijos ūkininkai, pakartotinai kreipiamės į Didžiai
gerbiamą Kunigą Administratorių maldaudami teisingumo ir prašome raštiškai paliepti Kunigui Klebonui atsižvelgti į mūsų prašymus.
Drįstame dar kartą kreiptis į Didžiai gerbiamą Kunigą Administratorių dėl šių
priežasčių:
1. Mūsų, lietuviškai kalbančių namuose, yra beveik šešis kartus daugiau nei kalbančių
lenkiškai. Kaip įrodymą pateikiame statistinius dokumentus. Iš jų trys ketvirtadaliai nesupranta nė žodelio lenkiškai. Girdime per pamokslus, kad kas gieda, tai meldžiasi dvigubai – kodėl
gi mes turime būti išskirti iš tos pilnos maldos, kai žinome, kad net ir pagoniškuose kraštuose
mūsų kunigai moko bažnytinių giesmių vietos žmonių kalba ir taip plečia Kristaus karalystę.
2. Sudarydami didžiąją parapijos daugumą, nešame santykinai didesnę bažnyčios
klebonų ir kunigų išlaikymo naštą, todėl laikome, kad mes turime teisę priklausyti daugumai.
3. Kunigas Klebonas mums nuolat kartoja, jog taip elgiasi todėl, kad bijo pavieto
viršininko. Didžiai gerbiamas Kunige Administratoriau, pavieto viršininkas baimę sukeliančiu
asmeniu negali būti ir net gubernatoriui neleidžiate bažnyčioje viešpatauti.
4. Prisidengia dar Kunigas Klebonas vietinių miestiečių nepasitenkinimu, bet patys
miestiečiai ne kartą mums tvirtino, kad visame kame atsiduoda Kunigo Klebono valiai, galiausiai iš tų miestiečių gal tik maži vaikai nemoka lietuviškai, gėdinasi jie lietuviškai kalbėti,
nes tai cholopų kalba, bet su mumis niekada kitaip nekalba kaip lietuviškai.
5. Aplinkinėse bažnyčiose visur giedama lietuviškai, nors dar neseniai buvo kitaip, ir
tose parapijose kalbančių lenkiškai yra santykinai daugiau negu pas mus. Mums bažnyčia taip
pat yra motina ir tikimės, kad į mūsų prašymą atsižvelgsite
Dar į vieną dalyką privalome atkreipti dėmesį, kad visą šį nesusipratimą sukėlė Kunigas Klebonas, iš pat pradžių pasiuntęs mus pas bažnytinę valdžią, o dėl nebūtų priežasčių
besipriešinantis tos valdžios sprendimams ir aiškinantis miestiečiams, kokie gali kilti pavojai
iš civilinės valdžios pusės.
191 VU, f. 102–439.
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Drąsiai kreipiamės į Didžiai gerbiamą Kunigą Administratorių, maldaudami nuolankiausiai tėviško ir teisingo sprendimo, nes žinome, kad katalikų bažnyčioje posūnių nėra, o
visi, ir nusidėjėliai, ir žydai, yra vienos motinos sūnūs.
Pasirašė: Augustinas Vaišnoras (Augustyn Wojsnar), Juras Jarmalavičius (Juryj Jarmolowicz), Laurynas Dainauskas (Wawrzynec Dajnowski), Petras Gudelevičius (Piotr Gudelewicz), Vincas Taganinas (Wikenti Taganinie), Antanas Milius (Milius Anton)
Simnas, 1895 m. vasario 6 d.192
(Iš lenkų kalbos vertė Regina Jasiulevičienė)
Seinų vyskupijos administratorius, gavęs Simno lietuvių prašymą-skundą, 1895 m.
gegužės 24 d. jį persiuntė Kalvarijos dekanui kunigui, susipratusiam lietuviui Jonui Žaliauskui ir paklausė jo nuomonės.
Dekanas J. Žaliauskas 1896 m. kovo 28 d. raštu Nr. 91 atsakė, kad Simno parapijos
1895 m. vasario 6 d. lietuvių prašymas teisingas, ir patarė leisti melstis lietuvių kalba, nes
didžiuma parapijos gyventojų visai nesupranta lenkiškai, o miestelėnai ir keli kaimo gyventojai, save laikantys lenkais, gerai kalba lietuviškai. Tačiau dekanas klebonui S. Valentinui
nurodė, kad ir miestelėnams, save laikantiems lenkais, reikėtų bent kiek palikti pamaldų
lenkų kalba193.
Kurija, gavusi šį dekano nurodymą, nesiskubino duoti Simno lietuviams teigiamo atsakymo ir tuo sukėlė nesusipratimą.
1896 m. lapkričio 8 d., sekmadienį, buvo skaitoma evangelija apie garstyčios grūdą. Šis
palyginimas lietuviams davė vilties, kad ir jų pradėtas žygis pasieks tikslą. Simno parapijos lietuviai, matydami, kad jų teisingas prašymas niekais leidžiamas, pasiryžo savo valia
pradėti bažnyčioje giedojimus.
1896 m. lapkričio 8 d. bažnyčioje rožinį, Aniuolas Viešpaties ir kitas giesmes sugiedojo lietuviškai.
Tą sekmadienį anksčiau įprasto laiko lietuviai gausiai susirinko į bažnyčią giedoti rožinio. Buvo prisėdę pilni suolai, daug žmonių stovėjo.
Lenkų giesmininkai, atėję į bažnyčią vėliau, rado lietuvius jau giedančius. Neturėdami
ką daryti, užgiedojo rožinį lenkiškai nuėję prie Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus.
Sumą aukojo lietuvius palaikantis kunigas Juozas Gustaitis, Salduku vadinamas (vikaru
dirbo 1894–1901 m.). Vos tik buvo baigtas pašlakstymas švęstu vandeniu, lietuviai, nelaukdami, kol kunigas užgiedos procesijos giesmę, nepaprastai aukštai užtraukė: Dieve,
gėrybių… Lenkai tuo pačiu tonu giedojo: Bože w dobroci… Vieni kitus stengėsi perrėkti.
Kilo sąmyšis. Lenkai, negalėdami per lietuvius prisigrūsti arčiau kunigo, einančio apie
bažnyčią su Švč. Sakramentu, išėjo į šventorių per Mažosios zakristijos duris, tikėdamiesi,
kad einant procesijai prisiartins prie kunigo ir giedodami lenkiškai nutildys lietuvius. Bet
ir tai jiems nepavyko: Uždarė lietuviai jiems kelią ir turėjo miesčionėliai pasilikti užpakalyje,
nors jie buvo net į kunigą įsikibę – atlupo ir nuo kunigo194. Vieniems ir kitiems giedant,
buvo mieste toli girdimas nepaprastas triukšmas. Šv. Mišių metu giedant giesmes Pulkim
ant kelių, Šventas, šventas… Šventas Dieve lenktyniavo, kas garsiau giedos, ir vieni, ir kiti.
Po pamaldų lenkės giedotojos prie Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus šaukė: Matka
192 VU, f. 102–439.
193 V. Gidžiūnas. Iš Simno istorijos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. D. 1. Roma, 1965, p. 158.
194 Ūkininkas, 1897, Nr. 2, p. 27–28.
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Boska, nie odpušcij nas! (Dievo Motina, neatleisk mums!) Vyrai lietuviai ir lenkai nuėjo į
Bartosevičiaus traktyrių prie tilto „užbaigti pamaldų“. Vyrai išgėrę jau ruošėsi plytgaliais
vieni kitiems „glostyti pakaušius“, bet energingai veikiant policijai ir kunigui vikarui Juozui
Gustaičiui peštynės neįvyko. Vis dėlto vakare mieste kilo riaušės – lenkai puolė mušti lietuvius. Lietuviai liko neabejingi, pykosi visą savaitę, vieni kitiems grasindami195.
Apie šio sekmadienio įvykius sužinojo Kalvarijos apskrities viršininkas ir Suvalkų gubernatorius.
Kitą sekmadienį palaikyti tvarkos į Simną atvyko Kalvarijos policijos viršininkas Gerbačiauskas su nemažu būriu policininkų. Gubernatoriaus įpareigotas policijos viršininkas
kleboną prašė pranešti, kad žmonės paeiliui giedotų lenkiškai ir lietuviškai. Gerbačiauskas
iš vakaro dėl tvarkos palaikymo tarėsi su lenkų ir lietuvių giedotojais.
1896 m. lapkričio 15 d., sekmadienį, priešais sakyklą stovėjo policijos viršininkas, Simno viršaitis Abromaitis (iš Kavalčiukų kaimo) su regalijomis ir nemažas būrys policininkų.
Lenkai, atėję anksčiau, susėdo į suolus, lietuviai stovėjo. Klebonas S. Valentinas, įlipęs į
sakyklą, pranešė pamaldų tvarką. Paskelbė, kad, kol gaus raštą iš vyskupijos, lietuviai giedos ryte rožinį, šv. Mišių procesijos metu, per šv. Mišias, o po pamokslo Viešpaties angelą.
Lenkiškai bus giedamas rožinis prieš Mišparus ir Mišparų procesijoje, taip pat vakare. Šios
tvarkos buvo privalu laikytis kiekvieną sekmadienį ir švenčių dienomis. Ir prigrasino: kas
neklausys, bus policijos baudžiamas196.
Klebonui pranešus, kad lietuviai giedos rožinį iš ryto, o lenkai prieš Mišparus, iš suolų
pasigirdo lenkų balsai: „Tegul šunys tada gieda… Kas suėdė mėsą, tegu ir kaulus sugraužia…“
Bet suolų neapleido, nors buvo reikalauta. Tik griežtai pareikalavus policijos viršininkui ir
pagrasinus kalėjimu lenkai užleido suolus lietuvių giesmininkams. Vis dėlto užsispyrė ir
nesilaikė paskelbtos tvarkos – rožinį ir kitas giesmes, kaip ir praėjusį sekmadienį, giedojo
drauge su lietuviais, tik sava kalba. Tokie „duetai“ kartojosi ilgokai.
Klebonas S. Valentinas apie šitą atsitikimą 1896 m. lapkričio 20 d. raštu Nr. 91197 pranešė kurijai, ragindamas, kad Seinų vyskupijos valdžia patvirtintų paskelbtą pamaldų tvarką
ir kad galų gale raštu atsakytų Simno lietuviams, nes atidėliojant kyla vis daugiau nesusipratimų.
Kitą sekmadienį vikaro J. Gustaičio paraginti daraktorius iš Skovagalių Nikodemas Abromaitis su sūnumi Antanu ir kitais lietuviais bažnyčioje pradėjo lietuviškai giedoti rožinį ir
kitas giesmes. Po giedojimo miestelyje kilo lenkų ir lietuvių muštynės.
Po šv. Mišių lenkai užpuldinėdavo lietuvius choristus, o lietuviai kaimiečiai juos gynė.
Kunigas V. Gidžiūnas rašė:
Antanas Abromaitis su tėvu pirmutiniai šokosi mokytis lietuviškų giesmių ir organizavo
lietuvišką chorą. Simno bažnyčioje užvirė kova už lietuviškas pamaldas. Ta kova buvo sunki,
nes jei lietuvius palaikė vikaras, tai lenkų pusėje stovėjo klebonas. Choristai repeticijas darydavo šeštadieniais ligi išnaktų. Bet namo eiti atskirai bijodavo. Tada užsidegdavo žibintus
ir visi kartu grįždavo į kaimą. Ypač vadovų, Antano ir tėvo Nikodemo Abromaičių, lenkai
tykojo dieną ir naktį. Atrodo, kad tuos ramsčius išrovus, lenkybei neliktų užtvarų. Gi Antanas
su tėvu, ypač po Velykų ar Kalėdų, net moterims persirengę kaimynų vežimais grįždavo namo.
195 VU, f. 102–439.
196 Ten pat.
197 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 148.
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Ir vis dėlto vieną sekmadienį, išeinant iš bažnyčios, akmuo perkirto Antanui galvą. Gerai, kad
kraujas nebuvo pralietas pačioje bažnyčioje, nes ji nebuvo uždaryta.198
Laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ buvo rašoma:
Paskui tiktai, miesčionys pradėjo gaudyti laukuose einančius namo lietuvius giesmininkus
po vieną ir jiems perdavo kailius. Keli giesmininkai gavo gerai į kailį. Bet ir šie ne mulkiai.
Supratę miesčionių sutartį, susitarė ir jie. Vieną nedeldienį du giesmininkai pasiliko miestelyje gan ilgai, ir išėjo namon veik betemstant. Pagavo ir juodu miesčionys ir pradėjo liuobtis
apie juodviejų nugaras. Bet iš paslaptos, kur pagal sutarimą laukė tokio atsitikimo lietuvių
giesmininkų draugai, apsiautė nabagėlius, tuos peštukus miesčionis ir tada davė jiems į kailius tiek, kiek tik tilpo. Kada atsiklaupę pradėjo priesakavoti, kad daugiau to nedarysę ir
einančių keliu niekada neužkabinėsę, tada perstojo mušę. Nuo to karto miesčionys daugiaus
neužkabinėjo nekaltų žmonių, kurie Dievą garbina savoje kalboje.199
Pagaliau vyskupijos kurija 1896 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 262 pasiuntė šiuo reikalu
tokį sprendimą:
1. Vien tik lietuvių kalba turi būti giedama priešpietinėse pamaldose, t. y. giedant rožinį,
giesmes prieš ir per procesiją, per Sumą, po pamokslo ir giesmę Viešpaties angelas, taip pat
gavėnioje per graudžius verksmus.
2. Popietinėse pamaldose, išskyrus graudžius verksmus ir Velykų nakties giedojimus,
turi būti giedama lenkų kalba. Taip pat lenkiškai giedama per procesiją po Mišparų su
išstatytu Švč. Sakramentu. Rytinės ir vakarinės maldos giedamos lietuviškai ir lenkiškai200.
Šis vyskupijos nutarimas lenkus nutildė tik metams.
Tada lenkai kunigą ir bažnyčios tarnus caro žandarams apskundė, kad jie platina lietuvišką spaudą. Žandarai darė kratą, bet kratyti kunigo nedrįso. Tik pas klebono
vadeliotoją rado kelias lenkiškas maldaknyges. Pasipiktinę lietuviai rašė:
…bet tokis pasielgimas lenkų katalikų yra tikrai judošiškas, tuo labjaus da, kad kibo prie
kunigų ir zemskį [aut. past.: žandarą] beveik po prievarta tenais atsivarė. <…> Duos Dievas
neužilgio gal stosis geresni laikai.201
Atvykus klebonauti susipratusiam lietuviui V. M. Vaičiūnui (klebonavo 1897–1909 m.)
teko patirti daug nemalonumų dėl kivirčų tarp lenkų ir lietuvių, kilusių dėl teisės giedoti bažnyčioje. Simne atsiradus naujam klebonui lenkai vėl pradėjo protesto akcijas, kad
sugrąžintų tik lenkiškas giesmes. Jie visą tą laiką nenurimo ir nesilaikė vyskupo nurodymų,
juos ignoruodavo. Lenkai pradėjo skleisti apie kunigus šmeižtą, esą jie nusistatę prieš carą:
<…> įniršę piktyba davinėja skundus ant kunigų išmisliodami nebūtus daiktus, būk kunigai
turį lietuviškus raštus, būk prieš carą202.
Klebonas 1897 m. leido lenkams per adventą kiekvieną sekmadienį 7 val. ryto per rarotas giedoti lenkiškai. Lietuviai giedojo 10 val. šv. Mišiose. Lenkai, įsismaginę per adventą
giedoti, savavališkai neleido lietuviams giedoti rarotų metu pirmą šv. Kalėdų dieną, nors
pagal susitarimą turėjo giedoti lietuviai. Vėl įvyko nesusipratimas. Pirmą šv. Kalėdų dieną
Simne viešėjo svečias kunigas Varnagiris. Jis per pamokslą išbarė lenkus, kad nesilaiko susi198
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tarimo, bažnyčioje, Dievo namuose, kelia neleistiną triukšmą. Jis pasakė, jog viena parkuota
avis užkrečia visą kaimenę…203
Lenkai užsigavo ir 1898 m. sausio 28 d. vėl parašė skundą Seinų vyskupijos vyskupui
Antanui Baranauskui. Vyskupas 1898 m. vasario 25 d. pareikalavo iš Kalvarijos dekano statistikos žinių, kiek yra Simno parapijoje lietuvių ir kiek lenkų. 1898 m. kovo 30 d. statistikos
duomenimis, lietuvių Simno parapijoje buvo penkis kartus daugiau negu lenkų204.
1898 m. kovo 30 d. lenkai vėl raštu pasiskundė vyskupui, kad jiems Simno bažnyčioje
nesakomi pamokslai, ir prašė leisti giedoti lenkiškai litaniją per kryžiaus dienas. Vyskupas
klebonui 1898 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 262 įsakė, kad prieš Sumą pamokslai būtų sakomi
lenkiškai, po Sumos – lietuviškai, o balandžio 19 d. raštu leido litanijas giedoti lenkiškai205.
Klebonas daug kartų turėjo aiškinti, kad lietuvių į bažnyčią ateina penkis kartus daugiau negu lenkų, nurodė, jog bažnyčioje yra tik apie 10 lenkų giesmininkų, jų choras silpnas,
be to, lenkai giedojo pirmąjį gavėnios sekmadienį per graudžius verksmus. Dar pridėjo,
kad lenkai Šv. Morkaus dieną giedojo giesmę Viešpaties angelas, o Kryžiaus dienomis sukėlė
aliarmą – klebonui net teko nutraukti šv. Mišias206.
1898 m. sausio 28 d. vyskupui A. Baranauskui Simno lenkų paduotas skundas buvo
maždaug tokio turinio:
Jo Ekscelencijai Seinų ir Augustavo Vyskupui
Simno gyventojai teikia Jo Ekscelencijai malonų prašymą dėl žemiau teisingai išdėstytos
priežasties.
Apimti gilaus džiaugsmo dėl Jūsų Ekscelencijos atvykimo, esame priversti varginti Jūsų
Ganytojišką širdį skundo žodžiu, Jūsų Ekscelencijos malonės ir mielaširdystės maldavimu.
Pareiškiame Jūsų Ekscelencijai, kad daroma mums didelė skriauda.
Jau 400 metų praėjo, kai anų laikų Simno dvarų savininkė p. Mikuličienė savo lėšomis
pastatė Simno bažnyčią, ir nuo to laiko ligi praeitų metų Simno bažnyčioje buvo giedama
lenkiškai ir Dievo garbinimą buvę ganytojai nebuvo uždraudę šios tvarkos iki to laiko, kai
tapome našlaičiai dėl buvusio Ganytojo šviesios atminties Vieržboskio (Wierzbowski) mirties.
Tada netekome senųjų Pono Dievo garbinimo papročių: iki to laiko Simno bažnyčioje mūsų
tėvų ir senelių nustatyta tvarka pamaldos vyko sekančiai:
Lig šiol būdavo kas sekmadienis ryte giedama: Nekalto prasidėjimo valanda, rožinis, po
Sumos, prieš Mišparus ir po Mišparų kitas rožinis. Atlaidų dienoje – po Mišparų ir Švč. Mergelės
Marijos litanija; gavėnioje po Mišparų graudūs verksmai, kryžiaus kelias. Visose pamaldose
dalyvaudavo parapijiečiai, nes mūsų parapijiečiai moka lenkiškai giedoti. Pamokslai visada
būdavo sakomi lenkiškai ir tik retkarčiais lietuviškai ir visi žmonės buvo patenkinti. Dabar gi
įvedus kitą tvarką, pas mus jau nebėr tiek lenkiškų pamaldų. Giedama prieš Sumą rožinis ir
daugiau nieko, nes parapijonys vien tik rožinį moka lietuviškai giedoti. Kai įvedė lietuviškas
giesmes, nuo tada ir pamokslas lenkų kalba paliauta sakyti. Kunigai ką nori tą daro. Lietuvių
rašte-prašyme priverstų pasirašyti ir beraščių lietuvių parašai neturi vertės. Ir jei kunigai
nebūtų sukėlę žmonių, lenkų kalba nebūtų iš bažnyčios išguita. Klebonas leido mums giedoti
per rarotas, ir kai mes nieko blogo nenumanydami užgiedojome šv. Kalėdų rytą, tai mus iš
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sakyklos iššaukė didžiausiais netvarkdariais. Todėl dabar parapijonys iš mūsų juokiasi, o mes
ir save, ir kunigus keikiame. Taigi, prašome palikti mums papročius, kurie mūsų bažnyčioje
buvo suvirš 400 m.207
Šį raštą Seinų kurija gavo 1898 m. sausio 28 d. Archyve nėra jokių duomenų, kad į jį
būtų buvę atsakyta.
Beje, rašydami tą skundą Simno lenkai padarė didelę istorinę klaidą: nurodė, kad Simno
bažnyčios fundatorė yra Mikuličienė. Iš tikrųjų Simno bažnyčią 1520 m. pastatė lietuvis didikas Jonas Jonaitis Zaberezinskis, Simno ir Metelių dvarų savininkas. Boguslavas Mikuličius
tik 1800 m. šiuos dvarus nusipirko iš Frydricho Karolio Holšteino Beko. B. Mikuličius Simno (arba Kalesninkų) dvarą užrašė savo dukteriai Aleksandrai Mikuličiūtei. B. Mikuličius
mirė 1807 m. Savo testamente dvarus paskyrė trims dukterims. Taigi, Mikuličienė niekada nebuvo dvarų savininkė ir bažnyčios fundatorė ar statytoja. Ji gyveno beveik 300 metų
vėliau, nei buvo pastatyta bažnyčia.
Lenkai nenurimo, vėl rašė. Seinų kurijos archyve yra įregistruotas 1898 m. vasario 19 d.
raštas su 82 Simno lenkų parašais:
Mes, žemiau pasirašiusieji Simno parapijiečiai, mūsų vardu įgaliojame keturis iš savo
tarpo parapijiečius, kad Jo Ekscelencijai įduotų prašymą sugrąžinti Simno bažnyčiai lenkų
kalba giedojimus, kurie čia buvo suvirš 400 metų.208
Lenkai įrodinėjo, kad Simne ir kaimuose daugiau gyvena lenkų. Todėl vyskupas
A. Baranauskas 1898 m. vasario 25 d. raštu įsakė Kalvarijos kunigui dekanui Žaliauskui
ištirti, ar tikrai Simno lenkų pateiktos žinios yra teisingos209.
Žaliauskas atvykęs į Simną kalbėjosi ir su lenkais, ir su lietuviais, bet nieko tikro nesužinojo. Lietuviai paklausti tvirtino, jog visa parapija, ypač kaimuose – vienų lietuvių, lenkai
tvirtino, kad jų dauguma. Tada dekanas pavedė Simno klebonui V. M. Vaičiūnui padėtį
ištirti. Klebonas, smulkiai išnagrinėjęs Simno parapijos gyventojų demografiją, 1898 m. kovo
23 d. statistiką pateikė dekanui. Pagal surinktus duomenis Simno mieste namie lenkiškai
kalbančių rasta 720 žmonių, parapijos kaimuose – 441 žmogus, iš viso 1161 žmogus arba
166 šeimos; lietuvių – 5806 žmonės arba 665 šeimos210. Taigi, lietuvių buvo penkis kartus
daugiau negu lenkų. Nustatyta, kad lenkai visi moka ir gali kalbėti lietuviškai (jų seneliai
kalbėjo tik lietuviškai), o daugelis lietuvių, ypač moterys, lenkų kalbos visai nesupranta.
Lenkai 1898 m. kovo 30 d. vėl įteikė Seimų vyskupui prašymą, tolygų pirmajam,
ir dar žodžiu pasiskundė, kad jiems nesakoma lenkų kalba jokio pamokslo, be to, papildomai paprašė, kad Šv. Morkaus ir Šv. Kryžiaus dienų procesijose litanija būtų giedama
lenkiškai211.
Vyskupui paliepus, Seinų kurija 1898 m. balandžio 2 d. raštu Nr. 262 įsakė klebonui laikytis pamaldų tvarkos pagal 1896 m. lapkričio 28 d. nurodymus212. Be to, nurodė
šventadieniais ir sekmadieniais sakyti po du pamokslus – lenkiškai ir lietuviškai. Vyskupas prašė Simno klebono pranešti savo nuomonę apie litanijų giedojimą. Klebonas
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V. M. Vaičiūnas, gavęs šį įsakymą, sudarė tvarkaraštį, kad lenkiškai pamokslą sakys prieš
Sumą, o lietuviškai – po Sumos. Dėl litanijos, klebonas 1898 m. balandžio 12 d. raštu, o
Kalvarijos dekanas 1898 m. balandžio 15 d. raštu vyskupui pranešė, kad ir lenkai, ir lietuviai
nori giedoti savo kalba213.
Tada vyskupas A. Baranauskas 1898 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 321 nurodė litaniją
pagal kancionalą, kuris yra Potrikavo ritualo dalis, giedoti lenkiškai, o maldeles lotyniškai.
Apie litanijų giedojimus lietuviškai neužsiminta214.
Lenkų chorelis buvo menkas: Jų giedojimas iškilmingose šventėse erzino visus tikinčiuo215
sius . Tada klebonas V. M. Vaičiūnas nutarė lenkiškam giedojimui padaryti galą. Atėjo
1898 m. lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena. Tą dieną iškilminga procesija eidavo į kapines pagerbti mirusiųjų ir už juos pasimelsti. Procesijoje dalyvavo didelė dalis parapijos
gyventojų, taigi ir joje turėjo būti giedama daugumos, t. y. lietuvių, kalba. Pagal susitarimą
taip buvo giedama prieš metus. Klebonas V. M. Vaičiūnas ketino taip daryti ir dabar.
Tačiau lenkai, pavasarį laimėję ginčą dėl šv. Morkaus litanijos giedojimo lenkiškai ir
gavę leidimą giedoti litaniją per procesijas (pagal kancionalą, kuriame buvo vien lenkiškos
giesmės), pasinaudojo tuo, kad popietinės Mišios turėjo būti laikomos lenkų kalba, ir, kai
klebonas pradėdamas procesiją lietuviškai užgiedojo Diena rūsti, ėmė giedoti lenkiškai. Lietuviai, kurių buvo dauguma, nesutriko, toliau giedojo lietuviškai. Bažnyčioje kilo didžiulis
triukšmas. Galop lietuviai giedojo darniai ir garsiai, o lenkai, kadangi jų buvo mažai, nutilo.
Tuojau pat po šio atsitikimo 1898 m. lapkričio 10 d. lenkai Seinų vyskupui vėl parašė
skundą, kad klebonas V. M. Vaičiūnas neleido jiems giedoti gedulingos procesijos giesmių,
kad per atlaidus nesako lenkiško pamokslo, ir dar pridėjo, kad leistų jiems giedoti graudžius
verksmus ir Velykų naktį lenkiškai.
Kurija, užversta Simno lenkų skundais, neturėjo laiko dirbti savų darbų. Seinų kurija
1898 m. lapkričio 21 d. pareikalavo klebono V. M. Vaičiūno pasiaiškinti, kuo remdamasis
lapkričio 1 dieną lietuviškai pradėjo giedoti Diena rūsti ir kodėl atlaidų iškilmėse nesako
lenkiško pamokslo, nesilaiko tvarkos ir dėl to kyla nesusipratimų216.
Klebonas V. M. Vaičiūnas 1898 m. lapkričio 28 d. raštu kurijai paaiškino:
Gedulingoje procesijoje lapkričio pirmąją dieną aš vien tik giesmę lietuviškai užgiedojau.
Visa kita buvo atliekama pagal Krokuvoje 1884 m. spausdinto ritualo formuluotes. Ar yra
kokia kita šiame klausime ritualo forma, aš nebežinau. Jei lietuviškas giedojimas skaitomas
ritualo formuluotės nesilaikymu, aš tai nepadariau savo valia. Seinų vyskupijos valdžios
įsakymuose paliepta iškilmingose procesijose giesmes giedoti vietinėmis kalbomis, t. y. lietuvių
ir lenkų, ir aš šiuos įsakymus pildau.
Šiuo primename Gerbiamajam, jog kas liečia giesmes, prisitaikėme prie taisyklių,
nurodytų 28.XI.1896 m., Nr. 1212. Taip pat yra parašyta įsakyme, duotame Simno bažnyčiai
2.IV.1898 m., Nr. 262. Kadangi minimame įsakyme, turint omenyje vietines lenkų ir lietuvių
kalbas, negalėjau kitaip užgiedoti, kaip tik lietuviškai, nes lenkiškai popiet leista giedoti tik
tada, kai procesija yra su Švč. Sakramentu. Galop, ši gedulingos procesijos giesmė ir praėjusiais
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metais buvo giedama lietuviškai. Be to, giedojimas lietuviškai neišprovokavo didelių nesklandumų. Netvarka buvo tik trumputė pradžioje giedojimo, kai lenkai ir lietuviai ėmė kartu giedoti. O stumdėsi norėdami eiti paskui kunigą pirmi. Po kelių minučių įvyko ramybė ir gedulingoji procesija ėjo sklandžiai.
Lenkiškų pamokslų atlaidų iškilmėse nesakoma dėl to, kad nėra laiko. Sulig nustatytos
tvarkos 7-tą val. ryte – „matutinum“, 8-tą val. lietuviai pradeda giedoti rožinį ir baigia pusę
dešimtos. Po to skaitytos šv. Mišios ir giedama paeiliui, t. y. punktą gieda lenkiškai ir tą patį
giedama lietuviškai. Ir tokiu būdu giedama visos suplikacijos. Pusę vienuoliktos skaitoma iš
sakyklos lenkų ir lietuvių kalba maldos ir sakoma lenkiškai pamokslas. Vienuoliktą valandą
Suma ir lietuviškas pamokslas. Atlaidų iškilmėse esančiu papročiu 10 val. prasideda giedotos šv. Mišios (votiva). Po to suplikacijos ir tokiu būdu ateina 11-ta valanda. Tada prasideda
Suma. Taigi, lenkiškam pamokslui ir nebelieka laiko.
Bet tai esti metuose tik penkis kartus, ir dėl tų penkių kartų kyla nepasitenkinimų ir
skundų, mano nuomone, tai bereikalingai trukdo du kunigus. Nuo pirmos advento savaitės
kunigas sako po Sumos du pamokslus: pirmas lietuviškai, paskui lenkiškai. Tokiu būdu, ir
atlaidų iškilmėse galės būti du pamokslu.217
Kurija, gavusi šį gana drąsų V. M. Vaičiūno laišką, 1898 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. 810
atsakė:
Jūsų pasiaiškinimas apie užgiedojimą „Diena rūsti“ gedulingoje procesijoje lietuviškai, dėl
kurio kilo netvarka bažnyčioje, kaip tik patvirtina parapijiečių skundo teisingumą. Juk rituale
nėra lietuviškos giesmės „Diena rūsti“ vertimo ir už tai jis neleistinas iškilmingose liturginėse
procesijose (prie kurių ir kalbamoji priklauso), nes kitaip laužoma Šv. Apeigų Kongregacijos
dekretai, draudžią daryti privatiškus, nepatvirtintus liturginių formulių vertimus, tuo labiau
juos naudoti iškilmingose apeigose. Jūsų nurodytos priežastys, dėl kurių nesakomi iškilmių
dienose lenkiški pamokslai, yra neužtenkamos ir ateityje niekados neapleiskite nei lenkiško,
nei lietuviško pamokslų.
Kas link jūsų nustatomos pamaldų tvarkos, kurija šiuo žygiu nieko neatsako. Šiuo reikalu
Jo Ekscelencija tars žodį, kai neužilgo lankysis Simno parapijoje.
Už kanoninių ir liturginių teisių peržengimą Kurija, gavus ypatingą vyskupo leidimą, šį
kartą pasitenkina davusi Jums pastabą.218
Klebonas V. M. Vaičiūnas, gavęs iš Seinų kurijos tokį raštą, labai įsižeidė, nes jautėsi
nenusižengęs liturginėmis nuostatoms. Jis 1898 m. gruodžio 16 d. kurijai atsakė gana
aštriai:
Nesijausdamas kaltu labai nustebau gavęs, net ypatingai Vyskupui leidus, kurijos pastabą už sulaužymą kanoninių ir liturginių taisyklių lapkričio pirmą dieną. Juk aš kurijai jau
28.XI.1898 m. išaiškinau, kad tą dieną buvo užlaikytos visos taisyklės sulig popiežių Grigaliaus XV ir Urbono VIII visoms Lenkijos metropolijos bažnyčioms užtvirtintų formulų. Jei
ritualo sulaužymu skaitosi giesmės užintonavimas lietuviško vertimo „Diena rūsti“, tai aš
čia pasielgiau pagal esantį Lietuvoje ir Lenkijoje paprotį, kai šita giesmė procesijose giedama
lenkiškai arba lietuviškai. 19.IV.1898 m. man paaiškinta, kad koncijonalas yra Petrikavo
ritualo dalis. Tas tiesa, bet tik liturgijos ir kanonų atžvilgiu. Esančios jame lenkiškos giesmės,
tiek originalios tiek verstos, neturi nei kanoninės nei liturginės vertės, bet vyskupų yra leistos
217 Ten pat, p. 156, 157.
218 Ten pat.
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dėl dvasinės tikinčiųjų naudos, ir tų giesmių giedojimas nei kiek nelaužo ritualo taisyklių.
Galop, ne tik pas mumis toks paprotys. Visame pasaulyje kur tik esanti bažnyčia, žmonėms
leidžiama melstis prigimta kalba, o liturginių taisyklių laikosi tik kunigas. Užginti žmonėms
procesijose giedoti prigimta kalba, reiškia, apmarinti juose tikybinius jausmus ir padaryti juos
indiferentais. Jeigu lenkai ir kitos tautos gali procesijose giedoti prigimta kalba, tai kodėl tik
lietuvių giesmėms daromas toks keistas išskyrimas?
Vienok, man padaryta pastaba, ir tai tik man vienam Seinų vyskupijoje, nors „Diena
rūsti“ giedama vietinėmis kalbomis visose bažnyčiose! Jei aš sulaužiau Šv. Apeigų dekretus,
neleidžiančius keisti ritualo formulių ir Tridento Sinodo nuostatas maldų formules, tai aš
paprašysiu konsistorijos man paaiškinti, kuriuo pagrindu vartojamas „Dies irae“ vertimas
lenkų kalba ir tai spausdinamas koncijonaluose, nors tai Bažnyčia draudžia? Kuriuo pagrindu
19.IV.1898 m. Nr. 321 Simno lietuviškai parapijai įsakyta litanijas giedoti lenkiškai, nors irgi
versta iš lotynų kalbos? Vadinasi Rymo ritualas mus saisto, nes jame yra tik lotynų kalba?
Kadangi aš sulaužiau liturgines taisykles žinomu užgiedojimu, tai malonėkite man pasakyti,
kurias giesmes turėsime giedoti lietuviškai ir kurias lenkiškai, kai atsilankys Jo Ekscelencija vyskupas? Ir kurias giesmes turėsime giedoti sekmadieniais procesijose, kadangi vertimai
uždrausti ir už jų vartojimą aš gaunu pastabą? 2.II.1898 m. Nr. 262 raštu man liepta saugoti,
kad bažnyčioje giesmės būtų giedamos net ir procesijų metu lietuvių kalba. Taigi, aš labai esu
keblioje padėtyje, iš vienos pusės man yra įsakyta laikytis nuostatų, už ką iš kitos pusės gaunu
pastabą.219
Į šį raštą klebonui V. M. Vaičiūnui vyskupas neatsakė, daugiau klebono nebarė ir
priekaištų nereiškė. Matyt, pasijuto neteisus lietuvių atžvilgiu.
Lenkuojantys Simno gyventojai nė vienu vyskupo A. Baranausko dekretu nebuvo patenkinti. Pamaldų lenkų kalba jiems nepakako. Reikalavimus jie kėlė ne dėl to, kad buvo
mažuma, o dėl to, kad, jų nuomone, bažnyčia lenkų statyta ir jie turį būti joje šeimininkai.
Miestelio lenkai pareikalavo klebono leisti daugiau giesmių lenkiškai giedoti. Kai klebonas
atsakė savo valia vyskupo įsakymo pakeisti negalįs, lenkai pasiryžo jėga iš lietuvių giesmes
paveržti, keldami triukšmą.
1899 m. rugpjūčio 12–15 d. Seinų vyskupas A. Baranauskas vizitavo Simno parapiją.
Lenkai, pasinaudoję proga, atėjo pas vyskupą su prašymu, kad jiems būtų sakomi pamokslai
per Sumą, kad lenkiškai bažnyčioje būtų giedama kas antras sekmadienis, kad lenkiškai
būtų giedami graudūs verksmai, Diena rūsti ir kitos giesmės. Vyskupas per vizitą Simno
bažnyčioje paskyrė pamaldų tvarką. Lietuvių kalba turėjo būti giedama:
1) šventadieniais rožinis prieš Sumą;
2) giesmės procesijose be Švč. Sakramento;
3) Viešpaties angelas po lietuviško pamokslo;
4. Duokim garbę prieš šv. Mišias;
5. Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą po šv. Mišių su išstatytu Švč. Sakramentu;
6) gegužės mėnesio Švč. Mergelės Marijos litanija;
7) spalio mėnesio pamaldose;
8) giedojimai velyknaktį;
9) dviguba novena Šv. Dvasiai (prieš ir po Sekminių);
219 VU, f. 102–439.
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10) graudūs verksmai gavėnioje po Mišparų;
11) kryžiaus keliai gavėnioje prieš Mišparus.
12) suplikacijos kas antrą sekmadienį;
13) Pulkim ant kelių prieš Sumą.
Nurodyta, kad lenkiškai bus giedama:
1) rožinis po pietų;
2) Nieck będzie pochwalony Jezus Christus prieš Mišparus ir po Mišparų su išstatytu
Švč. Sakramentu;
4) Aniol Pański po Mišparų;
5) Visų šventųjų litanija procesijose – Šv. Morkaus, Kryžiaus dienose, Vėlinių dieną,
per procesiją Velykų rytą, per Šeštines ir Sekmines;
6) Kryžiaus kelių metu po lietuviškų graudžių verksmų;
7) suplikacijos kas antrą sekmadienį.
Be to, vyskupas nurodė, kad procesijose su Švč. Sakramentu turi būti giedama Jezu dulcis memoria lotyniškai, kalbamos rytmetinės ir vakarinės maldos lietuviškai ir lenkiškai,
šventadieniais sakomi du pamokslai prieš Sumą – lenkiškai, po Sumos – lietuviškai220.
Lenkai ir šia tvarka buvo nepatenkinti. Nenurimo. Prašymus ir skundus jų vardu rašė
buvęs klierikas Petras Valūnas. Visi prašymai buvo perduoti Kalvarijos viršininkui, lenkų
delegacija važinėjo į Seinus pas vyskupijos administratorių ir į Varšuvą pas arkivyskupą.
Galų gale lenkai kreipėsi į carą ir gubernatorių ir pareiškė: jei nebus galima giedoti tik
lenkiškai, tai tegul visi giedos rusiškai, bet ne lietuviškai. Stebėtina, kad toks didžiulis buvo
lenkų pyktis ir neapykanta lietuvių kalbai. Iš caro atsakymo negavo.
Pasklido kalbos, kad lenkų skundai iki caro nepatenka. Tada sugalvojo laišką rašyti
mažametei caro dukrai: Ant gražios margos popieros prašymą pasiųsti caro dukters vardu.
O toji besibovydama nuneš pas tėvą. Ar negeras mūs išmislas?221 Bet nutarė palaukti trejus
metus, nes caro dukra dar maža.
Lenkai skleidė visokias nesąmones – esą lietuviai savo barbariška kalba pradės garbinti
Perkūną, pavers bažnyčią cerkvėmis, lietuvių kalba esanti pagoniška, todėl su Dievu kalbėtis
netinkanti, Dievas nesupranta „chamų“ kalbos.
1911 m. į Simno parapiją atvykus vyskupui Karosui, apie įvairius giedojimus net
neužsiminta.
Kunigas V. Gidžiūnas rašo: Tas lenkų giedojimas buvo labai mizernas, nes jų vadinamąjį
chorą sudarė keli išgverusiais balsais seniai222. O lietuvių būta 6 kartus daugiau, todėl ir
jų choras buvo didesnis ir balsingesnis, taigi lenkiškas giedojimas negalėjo konkuruoti su
lietuvišku. Tarp lietuvių būta puikių giesmininkų: Jonas Slavėnas (Kavalčiukų k.), tėvas Nikodemas ir sūnus Antanas Abromaičiai (Skovagalių k.). Iš seno Simno bažnyčioje buvo paprotys
ir šiokiadieniais po šv. Mišių giedoti giesmę Viešpaties angelas.
Giedoti pradėdavo kunigas. Lietuvis kunigas J. Gustaitis (Simne vikaru tarnavo 1894–
1901 m.), matydamas bažnyčioje nors vieną lietuvį, visuomet užgiedodavo lietuviškai.
Eucharistijos Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Albina Giniūnaitė pasakojo, kad vieną
rytą bažnyčioje buvo tik viena lietuvė giedotoja Pranciška Zailskaitė. Vikaras, ją pamatęs,
220 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 278.
221 Vienybė lietuvių, 1898, gegužės 25, Nr. 21, p. 147.
222 V. Gidžiūnas. Iš Simno istorijos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. D. 1. Roma, 1965, p. 145.
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pradėjo giedoti lietuviškai, o paskui ji viena tęsė lietuviškai. Šalia stovėję lenkai pradėjo rėkti:
Cicho! Cicho!, bet moteris nenutilo. Taip pat ji pirmoji užgiedodavo Pulkim ant kelių. Lenkai
išdaužė jai langus (gyveno Kreivojoje g. 15). Lenkams pagąsdinti teko įsigyti revolverį.
Lietuviai, patriotinės dvasios vedami, net ir tie, kurie nebuvo uolūs katalikai, kasdien pasimainydami eidavo į bažnyčią giedoti, kad Viešpaties angelas nebūtų giedamas
lenkiškai223.
Lenkai vis išdaužydavo langus ir žymaus dailininko Vytauto Kasiulio tėvui Matui Kasiuliui. Neapsikentusi šeima išvyko gyventi į Krosną.
Lenkai nuolat skundė kunigus. Vikarą J. Gustaitytį 1901 m. iškėlė dirbti į Lenkiją.
Ilgainiui lenkai nuo giesmių ir pamokslų atšalo. Sekmadienio popietinėse pamaldose
giesmininkų visai nepasirodydavo. Tada klebonas V. M. Vaičiūnas paprašė vyskupijos valdytojo kunigo Antanavičiaus leisti giedoti tik lietuviškai. Archyve yra Simno vikaro Juozo
Tryškės Seinų kunigui Grajauskui adresuotas raštas:
Gerbiamas kunigėli!
Šiandien Simno klebonas išsiuntė į Seinus laišką maldaudamas kunigą administratorių,
kad išnaikintų Simno bažnyčioje lenkiškas suplikacijas, paduodamas tą priežastį, jog miesčionys patys per save visai pametė lenkiškai giedoję. Vienok ant tikro, ne tik ką suplikacijų,
bet jau ir nieko lenkiškai čion negieda. Labai liūdna matyti, kaip lietuviai po pamokslų norėtų
šį tą užgiedoti, o negali, nes seni įstatymai uždraudžia jiems lietuviškai giedoti. Per tą nuog
pamokslo iki sutemų nė vienas balsas bažnyčioj neatsiliepia, nes lenkiškai nėra kam giedoti,
o lietuviai negali.
Jei būtų galima tai, meldžiu kunigėlį pritarkite kunigui administratoriui, kad išvelytų ir
po pamokslo lietuviškai giedoti; teipogi, dienoj Uždūšinėj gal permainytų giedojimą lenkišką
ant lietuviško. Jei jau nenorėtų tai padaryti, tai gal nors vakarinius poterius ir „Aniuolas Dievo“ daleistų lietuviškai giedoti, nes dabar nei lietuviškai, nei lenkiškai, negieda.
Kas link pamokslų, tai ir tie kaip išrodo, būtų visai nereikalingi: lietuviškų visi klauso,
nes visi supranta, o lenkiškų, kurie teisybė sakosi tiktai „proforma“, nėra grynai kam klausyti.
Tikiuosi, kad Kunigėlis paremsite mūsų dalyką. Su guodone Kunigas Juozas Tryškė.
Simnas, 1903 m. spalio 26 d.224
Mieste tautinė padėtis ilgai buvo liūdna. 1914 m. vasario 6 d. laikraštyje „Žvaigždė“
rašoma:
Nors apie Simną visi gyventojai lietuviai, bet pačiame miestelyje nerasi nė vieno lietuvio:
visi lenkai arba, tiksliau pasakius, sulenkėję lietuviai. Stebėtina, kad ir kai kurie valstiečiai linkę
prie lenkiškumo. Ne dyvai pamatyti Simne būrelį kaimiečių, kalbančių tarp savęs kažkokiu
lenkišku žargonu vien tik dėl to, jog tarpe jų yra įsimaišęs koks nors „lenkas“, puikiai mokantis lietuviškai. Sunku pasakyti, kokios priežastys verčia mūsų tautiečius niekinti savo tėvų
kalbą, bet maždaug galima spėti, jog didelį darbą šiame dalyke atlieka dvarai, kurių čionai
yra užtektinai. Pagaliau daugelis gėdinasi savo kalbos dėl to, kad jų kalba esanti „negraži“.
Čionai, mat, dzūkai, kurių tarmė visai mažai kuo skiriasi nuo suvalkiečių. Bet diduma jų
pasitikrinę, jog tik apie Marijampolę arba Vilkaviškį gražiai lietuviškai kalba. O čia jų kalba
negraži ir griebiasi lenkiškos.
223 Ten pat.
224 VU, f. 102–439.
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Kita lenkinimo priežastis tai žmonių tamsumas. Skaityti laikraščius arba nors kokias
knygeles visai retai kas skaito, bet dėl to išsigerti tai mėgsta beveik kiekvienas. Apšvietimą
diduma visai mažai brangina. Visame Simno valsčiuje ligi šiam laikui buvo tik viena mokykla
Simne ir tik šiemet per didelį vargą atidengiama nauja mokykla Angininkuose. Su laiku ir
čionai įvyks daugiau mokyklų (šiemet valsčiuje sutiko atidengti dar 4 mokyklas), bet čia vėl
apsireiškia gan liūdnas apsireiškimas. Atsiranda žmonių, kurie žiūri į mokyklą kaipo į įstaigą,
kurioje jų vaikai galės išmokti lenkiškai. Galima priminti atsitikimą vienoje mokykloje, kame
moteriškė lietuvė maldė mokytojaus nemokyti jos dukters nei rusiškai, nei lietuviškai, bet
vien tik lenkiškai. Ir paliko ji visai neužganėdinta, kuomet mokytojas atsisakė išpildyti jos
norą. Galima pridurti, jog tasai žmonių pasvaigimas dėlei lenkiško siaučia ne vien tik Simno
valsčiuje, bet ir po visą Dzūkiją, kaip apie Metelius ir Seirijus.225
Dar XX a. pradžioje būta nesusipratimų. Kaip pasakojo Valerija Auštrevičiūtė-Šeškevičienė (1904–1988), sekmadieniais į rytines vaikų šv. Mišias rinkdavosi vaikai iš gretimų
kaimų. Juos miestelio prieigose pasitikdavo lenkuojantys paaugliai ant arklių su botagais,
mušdavo ir varydavo atgal namo. Todėl vaikus ėmė lydėti suaugusieji.
Gana savotiškai buvo nustatoma, kuris gyventojas – jau lenkas, o kuris dar ne. Pirmojo
pasaulinio karo metais trūko duonos, druskos, javų sėjai. Grėsė badas. Vokiečiai šiek tiek
pagelbėdavo. Kunigas V. Šeškevičius rankraštyje rašo:
Bene 1916 m. buvo atsiųsta Simno miesto biednuomenei išdalyti, regis, 600 markių.
Vokiečiai lietuviams, lenkams ir žydams paskyrė po 200 markių. Iš kiekvienos tautybės grupės
sudarė pinigų dalinimo komitetus. Mane, kaipo kleboną, paskyrė ir lietuvių, ir lenkų komitete.
Dalinant tas aukas lenkų komitetas turėjo ne tik išsiaiškinti, ar tam asmeniui reikalingos
pašalpos, bet ar jis yra lenkas. Tautybės klausimą greit išaiškindavo savotiškai argumentuodami: jis jau gražiai lenkiškai kalba, t. y. jau yra lenkas, arba jis jau daugiau dešimties metų
gyvena Simne, taip pat lenkas. Komitetas tik po to atsikvošėjo, kai gavo pipirų nuo tų, kurie
tikėjosi gauti pašalpos, bet negavo, o skyrė lietuviams, kalbantiems lenkiškai.226
1915 m. į Simną atvykus kunigui klebonui V. Šeškevičiui dar prieš pamokslą buvo
lenkiškai skaitoma evangelija ir lenkuojančių šeimų vaikai dar buvo lenkiškai katekizuojami. Kadangi lenkiškų pamokslų klausyti susirinkdavo labai mažai žmonių, tik evangelija
buvo skaitoma lenkiškai. Be to, Nepriklausomos Lietuvos laikais seminarijoje lenkų kalbos
klierikai nemokėjo, todėl lietuviškai pamokslą sakydavo ir evangeliją skaitydavo vikarai, o
evangeliją lenkiškai – klebonas.
Apie 1929 m. visai liautasi evangeliją skaityti lenkiškai, nes save laikančiųjų lenkais lyg
ir nebeliko – nebuvo kam skaityti.
Kovoje dėl lietuviškų pamaldų didelę įtaką turėjo lietuviškoji spauda, ypač laikraštis
„Viltis“. Korespondentai rinkdavo žinias, spausdindavo straipsnius, kėlė į viešumą lietuviams daromą skriaudą. Ši kova truko ilgai ir skausmingai, iki Pirmojo pasaulinio karo
ir dar vėliau. Vilnijos krašte dar ir šiandien yra problema – reikalauja pakeisti lietuvišką
abėcėlę, ją užteršti svetimybėmis.

225 Padėtis liūdna. Žvaigždė, 1914, vasario 6, Nr. 6, p. 6.
226 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 140.
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Nepriklausomybės laikotarpis
Simnas – dzūkų ir suvalkiečių tarmių riba, kur šalia suvalkietiškų žodžių keliukas, suoliukas suskamba: atsigerc, dainuoc, ir Dzievulis garbinamas dzūkiškai. Nesigėdijo simniečiai
sava kalba melstis ir bažnyčioje.
Nepriklausomybės laikotarpiu Simne sparčiai aktyvėjo katalikiškas religinis gyvenimas.
Daugėjo naujų draugijų ir sambūrių, buvo organizuojama nemažai katalikiškų renginių, kuriuose gausiai dalyvaudavo vaikai ir jaunimas.

Procesijos dalyviai. Paskutinėje eilėje iš kairės E. Ragauskienė, vikaras Vaclovas Vaičiūnas, klebonas Vincas
Šeškevičius, vikaras Juozapas Marčiukonis, Veronika Lapinskaitė. Procesijos dalyviai: antras iš kairės
Brunonas Ragauskas, šešta Irena Rančelytė, trečias iš dešinės Jonas Packevičius. Simnas, apie 1938 m.
N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas

Sekmadieniais į šv. Mišias Simno bažnyčioje susirinkdavo daugybė tikinčiųjų. Kai
kurie už tam tikrus nuopelnus turėjo bažnyčioje savo vietą. Viršaitis, policijos nuovados,
pašto viršininkai, mokytojai, gydytojas sėdėdavo klauptuose už grotelių, arčiau altoriaus.
Centrinėje navoje pirmose lomkose (suoluose) sėdėdavo rytinių šv. Mišių mažojo choro giesmininkai. Chorui vadovo senasis kalvis Petras Rutkauskas (1879–1961) iš Kaimynų kaimo,
pakeitęs ūkininką Joną Slavėną iš Kavalčiukų.
Per Sumą giedodavo didysis bažnyčios choras. Choristai rinkdavosi prie vargonų, iš
kur gerai matyti visa bažnyčia ir prie altoriaus kunigas. Choristams vadovavo vargonininkas
Jokūbas Ragauskas (1893–1966). Po Sumos choristai pasilikdavo repetuoti, eidavo į vargonininko butą.
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Simno bažnyčios choras, vadovaujamas Jokūbo Ragausko (centre), Vytauto Didžiojo jubiliejiniais metais
(1930) dalyvavo Dainų šventėje Kaune. Sėdi ant žemės iš kairės antra Zosė Kričenienė, trečias– Mikas
Rutkauskas; antroje eilėje ketvirtas iš kairės Juškauskas; trečioje eilėje trečias iš kairės Jonas Gidžiūnas.
N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas

Po Sumos būdavo Mišparai.
Mokytoja tremtinė A. Berčiūnaitė-Krasnickienė prisimena:
Parapijos žmonės buvo religingi ir kiek galėdavo švenčių dienomis skubėdavo nuskaidrinti savo sielą ir pakilti aukščiau, rasti jėgų rytdienai. Sekmadieniai buvo skirti ne darbui. Niekas sekmadieniais nešvytravo dalgiais, neskaldė malkų – visi darbai buvo padaryti. Sulytas
šienas ar javai išdžiovinti, pirkios malkoms prikūrentos, kvepėjo ne samagonu, bet keptomis
dzūkiškomis bulvinėmis bandomis.227
Parapijos tikintieji visuomet laikydavosi įprastinės tvarkos – lankydavo rytines šv. Mišias, prieidavo išpažinties ir priimdavo Komuniją, po to eidavo pailsėti iki Sumos – užkąsti,
išgerti arbatos, pamaitinti vaikų, pabendrauti su pažįstamais ir giminaičiais. Daugelis užsukdavo į Ievos ir Vaclovo Šreiberių restoraną ar žydų arbatines. Čia žmonės pirkdavo karštų bandelių, vaikams – riestainių (barankų), pyragaičių, valgydavo atsivežtus
užkandžius. Mieste sužinodavo naujienas: kas mirė, gimė, tuokėsi, vyrai politikuodavo. Tik
po Sumos vykdavo namo su lauktuvėmis namiškiams, saugantiems sodybas ir gyvulius. Į
šv. Mišias vykdavo ištisos šeimos, namuose likdavo tik vyresnieji. Kitaip buvo nepriimtina,
nepadoru. Šventoriuje prie bažnyčios buvo renkamos piniginės aukos lenkų okupuotam
227 A. Berčiūnaitė-Krasnickienė. Pavogta svajonė. Sudarytojas A. Šeškevičius. 2012, p. 32.
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Vilniaus kraštui vaduoti. Už tuos pinigus ten gyvenantiems lietuviams užsakydavo laikraščių,
pirkdavo vadovėlių ir grožinės literatūros.
Vasarą, šventadieniais po Mišių, dauguma miestelio gyventojų poilsiaudavo prie
Giluičio ežero. Buvo trys paplūdimiai: žydų arčiau Skiturių kaimo, kunigų prie Kaimynų
kaimo, o dabartinis paplūdimys priklausė kitai miesto daliai. Visiems buvo gera ir visiems
užteko vietos, ne kaip dabar – ežero krantą apsitvėrę tvoromis, lyg ruošdamiesi pasiimti į
amžinybę.
Su katalikišku religiniu gyvenimu buvo susiję daug nuo seno tautoje susiklosčiusių
papročių, kurie išliko reikšmingi ir tarpukariu. Kiekvienais metais kunigai tarp Kalėdų ir
Užgavėnių kalėdodavo, aplankydavo visus savo parapijiečius. Pagrindinis tikslas – kunigo
malda su parapijiečiais jų namuose, šeimos ir namų palaiminimas ateinantiems metams. Tai
buvo puiki proga artimiau susipažinti, pasikalbėti tikėjimo, šeimos, pedagogikos ir kitomis
temomis. Kunigą į kaimą atveždavo ūkininkas, su kurio palyda važiuodavo dar pora rogių
su bažnyčios tarnais zakristijonu ir varpininku (dzvaninyku), rinkdavo kalėdą bažnyčiai
išlaikyti.
Ūkininkai sutvarkydavo kiemą, atkeldavo vartus, nuvalydavo kieme sniegą, namuose
iššluodavo visas pakampes, švariai paklodavo lovas,
stalą uždengdavo balta linine staltiese, ant stalo pastatydavo kryželį, uždegdavo vieną ar kelias žvakes,
nuvalydavo šventus paveikslus. Į namus įsileisdavo
per gonkas (paradines duris). Atvykusį kunigą pasitikdavo namų šeimininkas. Kviesdavo į gerąjį gryčios
galą, padėdavo nusisiausti paltą. Visi šeimos nariai
prisistatydavo – nuo seniausio iki jauniausio. Pasimeldus kunigas pašventindavo namus, lankydavo ligonius,
jei reikėdavo, suteikdavo ligonių palaiminimą (vadinamąjį paskutinį patepimą). Pakalbėdavo apie šeimos
rūpesčius, pasitardavo. Kunigas klausdavo vaikų poterių, todėl vaikai baimindavosi, kad gali suklysti. Vaikams dovanodavo saldainių, šventųjų paveikslėlių.
Moksleivių paklausinėdavo, kaip sekasi mokslai, kuo
ketina būti.
Ūkininkai pagal galimybes duodavo kalėdai sėtuvę javų, kas laikydavo bičių – vaško. Taip pat duodavo
pinigų, daržovių, jaunamartės – lininį rankšluostį su
savo monograma, tautinę juostą – kas ką turėjo ir galėjo. Pietų ar vakarienės važiuodavo valgyti ten, kur
kaimas susitardavo: vienais metais vieni, kitais kiti vaišindavo. Dažnai pas vaišinančius šeimininkus ateidavo
kaimo jaunimo, grodavo ir šokdavo (jei dar nebūdavo
gavėnia, kitaip – neleistina).
Sveikindavosi ir atsisveikindavo su kunigu žodžiais
Paveikslikas, kurį kunigai dovanodavo
kaledojant. XX a. pradžia. LNMMB Retų „Garbė Jėzui Kristui“ arba „Tegul bus pagarbintas Jėzus
knygų ir rankraščių skyrius
Kristus“, „Su Dievu“ ir panašiai.
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Kalėdodami kunigai visada palikdavo namuose numeruotas parapijos
korteles – tiek, kiek būdavo einančių
prie Viešpaties stalo Komunijos. Šitaip sužinodavo, kaip žmonės laikosi
tikėjimo tiesų, mat einant velykinės išVelykinė išpažinties kortelė.
pažinties tas korteles reikėdavo palikti
LNMMB Retų knygų ir rankraščių skyrius.
nuodėmklausiui, nesvarbu, kurioje
bažnyčioje savo pareigą atlieki. Vėliau
kunigai jomis apsikeisdavo ir taip sužinodavo, kurie parapijiečiai uolūs katalikai.
Daugelio gyventojų atmintyje išlikęs senas laukų šventinimo paprotys. Pavasarį pasibaigus sėjai kunigas būdavo kviečiamas šventinti laukų, kad užaugtų geras derlius, kad jo
neiškirstų ledai. Kunigą atsiveždavo ūkininkas, kurio arkliai buvo strainesni. Kartu su kaimo
gyventojais kunigas eidavo per laukus ir šventindavo, kalbėdavo tam tikras maldas, o žmonės
būreliais giedodavo. Po to eidavo pas kitą ūkininką. Gyventojai giedodami sekdavo paskui
kunigą. Baigę maldas giedotojai susėsdavo ant uslanų pas ūkininką, kurio troba didesnė, ir
giedodavo rožinį. Baigę melstis pasidėdavo ant stalo suneštas vaišes, vaišindavosi, dainuodavo. Dalyvaudavo ir kunigai. Visas kaimas džiaugdavosi bendryste.
Beveik kiekviename kaime prie keliuko būdavo kryžius. Jį iškilmingai statydavo,
šventindavo. Šventėje dalyvaudavo viso kaimo žmonės. Puikia drožyba garsėjo Kalesninkų
kaimo kryžius, kurį padarė mokytojas Mikas Izokaitis (1926–1992), vėliau Sigitas Karalius
(1940–2005).
Mokytoja tremtinė A. Berčiūnaitė-Krasnickienė prisimena:
Toks tuomet buvo laikas, tokie gyveno žmonės. Niekas negalvojo, kad galėtų būti kitaip,
visiems buvo gera, pakako vietos. Taip radome, taip ir paliksime, sakydavo. Žemė kaip motina
maitino ir rengė, visus savo velėna atėjus laikui priglaudė.228
Buvo senas paprotys per pamokslą skelbti tuoktuvių užsakus. Per rytinių šv. Mišių ir
Sumos pamokslus tris sekmadienius iš eilės skelbdavo būsimų jaunosios ir jaunojo pavardes
ir iš kurio kaimo kilę. Jei nebūdavo kliūčių, tik po to kunigas sutuokdavo. Ši tradicija išliko
iki Antrojo pasaulio karo. Simno bažnyčios archyve yra išlikę XIX a. klebono A. Glovackio
ir S. Valentino skelbtų užsakų, taip pat jų surašytų gimimo ir mirimo aktų dokumentų. Štai
kelių bažnytinių aktų vertimai:
SIMNO – KATALIKŲ PARAPIJOS
ADMINISTRATORIUS
Nr. 80
Šiuo aktu liudiju, kad tarp nevedusio Silvestro Mebatažinsko, gyvenančio Žuvintų kaime
Simno parapijoje ir merginos Ievos Melevskytės gimusios ir gyvenusios Kamšų kaime Gudelių
parapijoje, Simno parapijos bažnyčioje buvo paskelbti trys prieš santuokiniai užsakai šių
metų spalio aštuntą, lapkričio ketvirtą ir vienuoliktą dienomis pagal naują stilių ir kad tarp
anksčiau paminėtų asmenų trukdymų neatsirado.
Simno miestas Spalio 30 / lapkričio 11 dieną 1888 m.
228 A. Berčiūnaitė-Krasnickienė. Pavogta svajonė. Sudarytojas A. Šeškevičius. 2012, p. 33.
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Simno parapijos administratorius kun. Seb. Valentinas.
Antspaudas.
Simno bažnyčios archyve yra 1897 m. rašytas klebono S. Valentino gimimo akto išrašas
rusų kalba:
SIMNO R. – KATALIKŲ PARAPIJOS
ADMINISTRATORIUS
Pranešame, kad civilinės būklės aktuose yra toks aktas
Tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt ketvirti metai vasario keturiolikta / dvidešimt
šešta diena, penktą valandą vakaro, Simnas.
Atvyko Simno gyventojas Pranas Baltuškonis, tarnautojas keturiasdešimt penkių metų
su dalyvaujančiais Antanu Dabulevičiumi keturiasdešimt penkių ir Koste Blaževiča trisdešimt dviejų, abu ūkininkai gyvenantys Simne. Pristatė mums moteriškos lyties kūdikį pareikšdami, kad jis gimė Simne šių metų vasario dvidešimt trečią dieną, trečią valandą po pietų nuo
teisėtos P. Baltruškonio žmonos Marijonos Spurgeviča trisdešimt penkių metų. Švento krikšto
metu šiai mažylei kunigas Antanas Vikučiauskas iš didelio vardų kiekio parinko Pranciškos
vardą. Krikšto tėvai buvo Stanislovas Liublinskas ir Feliksa Miseviča. Šis aktas pareiškėjui ir
liudytojams, nemokantiems rašyti, perskaitytas ir tarp mūsų pasirašytas.
Kun. A. Glaveckas administratorius.
Išduodant šį išrašą iš Valsčiaus knygų, jo tikrumas patvirtintas tikru mano parašu,
pridedant oficialų antspaudą.
Simno miestas 1897 metai birželio 7 / 19 diena civilinių aktų turėtojas kunigas S. Valentinas /parašas/ Antspaudas.
Štai 1875 m. klebono A. Glovackio rašytas mirties aktas:
Simno parapijos klebonas, turintis civilinės paskirties knygas, praneša, kad Kalvarijos apskrities, Simno parapijos ir valsčiaus civilinės paskirties aktuose yra sekantis aktas apie mirtį.
Tai įvyko Simne tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt penktų metų vasario pirmą /
tryliktą dieną dešimtą valandą ryto. Atvyko Vikentijus Daugirda dvidešimt šešių ir Vikentijus Daugirda trisdešimt penkių metų, abu daržininkai, gyvenantys Aleknonyse. Jie pareiškė,
kad šių metų vasario vienuoliktą dvyliktą valandą dienos Aleknonyse mirė Marijona Vaičiūnova, daržininko žmona, penkiasdešimt trijų metų nežinomų tėvų duktė. Našliu paliko
Osipą Vaičiūną. Akivaizdžiu įrodymu patvirtino Marijonos Vaičiūnovos mirtį. Šis aktas
pareiškėjams, nemokantiems rašyti, perskaitytas ir jų akivaizdoje pasirašytas.
Kunigas A. Glaveckas klebonas
Išduodant šį išrašą iš vietinių knygų, jo tikrumą tvirtinu savo parašu, pridedant oficialų
antspaudą.
Simno P. 1878 metų vasario 13 / 25
Civilinės paskirties aktų laikytojas kunigas A. Glaveckis /parašas/.
Antspaudas
Parapijoje būta ir problemų. Carinės imperijos metais traktyrių buvo beveik kiekviename kaime. XIX a. pabaigoje jų pradėjo mažėti, tačiau dar ilgai girtuoklystė buvo didelė
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problema. Klebonas V. Šeškevičius organizuodavo paskaitas, buvo kabinami plakatai, pajuokiantys girtuoklius, rengė kilnojamąsias parodas. Iš VDU Medicinos fakulteto muziejaus
atveždavo stiklainiuose užkonservuotų alkoholikų kepenų, smegenų ir kitų organų. Paroda
vykdavo parapijos namuose. Kunigas V. Šeškevičius rašo:
Tai liūdnas ir šiurpus vaizdas… Štai materialinio ir dvasinio nuopuolio skurdo šaltinis,
tai mūsų tautos nelaimių šaltinis. „Naminė“, pareikalavusi nemažai žmonių aukų. Tai keletas
pvz., prieš pat šv. Velykas 1942 m. staiga mirė nuo persigėrimo Pasimnių plytinės buhalteris. Per
šv. Velykas policija važiavo į Krikštėnus apžiūrėti be sąmonės jaunuolį, kurį supjaustė pasigėrę
draugai. Metelicos kaime Gavėnioje begerdamas naminę mirė Buckūnų kaimo jaunuolis. Prieš
kelias dienas, irgi Metelicos kaime, pradėjo vaidytis nusigėrę du broliai, išdaužė langus, vienas
paėmęs peilį, ką tik pamatęs, pradėjo vaikyti… Prisiėjo kviestis policijos pareigūnus, kurie irgi
buvo veikiausiai neblaivūs, nes nušovė triukšmaujantį jauną vaikiną.229
Pasipiktinęs išplitusia girtuoklyste, klebonas V. Šeškevičius įkūrė Blaivybės draugiją.
Nariai pasižadėdavo patys nevartoti alkoholio ir rūpinosi visos visuomenės blaivumu230.
Paskirtą dieną vyrai prie Didžiojo altoriaus prisiekdavo negerti alkoholio per šventes arba
atsisakydavo alkoholio visam laikui. Blaivų laikotarpį galėjo pasirinkti patys išgeriantieji:
pusę metų, vienus metus, 10 metų.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS
Atlaidai. Nuo seno Simno bažnyčioje švenčiami atlaidai: birželio 24 d. – Šv. Jono
krikštytojo, rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės). Suvažiuodavo ištisos šeimos, giminės, minios žmonių iš kitų parapijų ir tolimų miestų.
Žolinės atlaidų
procesija.
Simnas,
apie 1948 m.
J. Šeškevičiaus
archyvas

229 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, 282 p.
230 VU, f. 399, ap. 2, b. 1.
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Atlaidams ruošdavosi iš anksto. Bažnyčios patarnautojai, vadovaujami zakristijono,
gėlėmis išpuošdavo altorius, moterų nupintus iš ąžuolo vainikus sukabindavo nuo aukštų
bažnyčios skliautų iki pat grindų. Apvainikuodavo bažnyčios didžiąsias duris. Paruošdavo
bažnytines vėliavas, baldakimą, šviestuvus. Mergaitės gėlių barstytojos repetuodavo. Joms
vadovaudavo vienuolė Veronika Karčiauskaitė (1919–2010), padėdavo Ona Kavaliauskaitė,
Veronika Lapinskaitė, Natalija Ragauskaitė (1931–2015).
Iškilmių dieną iš gretimų parapijų atvykdavo daug kunigų. Susirinkdavo tiek daug
žmonių, kad būdavo pilna bažnyčia ir šventorius, kunigai sunkiai prasibraudavo iki klausyklos. Išpažinčių ilgos eilės, nuodėmklausiai – iš kitos parapijos. Šventoriuje daugiausia stovėdavo jaunimas ir vyrai. Suma būdavo aukojama labai iškilmingai. Ją aukodavo ir
pamokslą sakydavo kunigas svečias. Procesija būdavo įspūdinga: kunigas su Švč. Sakramentu,
vyrai nešdavo bažnytines vėliavos ir šviestuvus, merginos – altorėlius, mergaitės barstydavo
gėles, berniukai nešdavo bažnytinių vėliavų kaspinus, patarnaudavo Mišioms. Giedodavo
didysis bažnyčios choras, kartais atvykdavo garsių solistų. Po karo atvykdavo Vilniaus filharmonijos solistė Julija Viselgaitė-Krugelienė (kilusi iš Ponkiškių kaimo), vėliau Kauno
J. Gruodžio konservatorijos vokalo dėstytojas Bronius Bagdanavičius (Gražulių k., 1942–
2014), Kauno Muzikinio teatro solistė Gražina Miliauskaitė (Mergalaukio k.). Pamaldos
trukdavo ilgai.
Per Žolinę šventindavo žolynus. Parsinešę
namo užkišdavo už šventų paveikslų ar sijos.
Sudžiovintus žolynus žmonės susirgę naudojo
arbatai, uždegdavo perkūnijos metu, dėdavo
mirusiajam į pagalvę, kad Švč. Mergelė Marija
palydėtų į dangų.
Atlaidai kiekvienam parapijiečiui būdavo
didelė šventė. Į atlaidus žmonės rinkdavosi
nuo pat ryto. Kas pėsčias, kas važiuotas: karietomis, bričkomis, paprastais vežimais. Automobiliu – retenybė, nebent dvarininkas. Visi
pasikinkę geriausius, išpuoselėtus arklius.
Padvadai netilpdavo aikštėje šalia šventoriaus,
ūkininkai statydavo miestelėnų kiemuose.
Visi sutilpdavo, nesipykdavo. Pėstieji basi čeverykus nešdavosi rankoje. Šie basieji upelyje
nusiplaudavo dulkėtas kojas, apsiaudavo ir įsimaišydavo į maldininkų minią ieškoti seniai
matytų giminaičių. Kiti užeidavo į kleboniją,
pas zakristijoną ar dzvaninyką išgerti vandens,
atsipūsti ir – į bažnyčią.
Atlaidai suburdavo elgetas ir prekeivius.
Prieš atlaidus vykdavo sujudimas visame
Procesijos dalyviai. Iš kairės V. Stadaliūtė, Emilija
miestelyje.
Prekybininkai apsirūpindavo nauCikanaitė, Jurgis Šeškevičius, Kotryna Abromavičiūtė, Morta Grėblikaitė. Simnas, apie 1950 m. jomis prekėmis, įvairiais gėrimais. ŠventoriuJ. Šeškevičiaus nuotr.
je ir gatvėse užsiimdavo vietas karabelninkai
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Klebonas J. Berteška ir procesijos organizatoriai. Iš kairės Natalija Ragauskaitė, Veronika Stenionytė,
Ona Kavaliauskaitė, Jurgis Šeškevičius, Veronika Lapinskaitė. Apie 1950 m. J. Šeškevičiaus nuotr.

Procesijų dalyviai. Kairėje Ona Kavaliauskaitė. Pirmoje eilėje iš kairės Algis Mažeika, Algimantas Lapinskas,
Robertas Krutulis, Vacius Sitka; antroje eilėje Algimantas Rančelis, Arvydas Šeškevičius, Arvydas Baleliūnas,
Juozas Kučinskas; trečioje eilėje Navys, Antanas Kavaliauskas, Jonas Juškauskas, Navys; paskutinėje eilėje
Petras Packevičius ir Benonas Šeškevičius. Simnas, apie 1949 m. J. Šeškevičiaus nuotr.
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su ilgais krakmoliniais saldainiais, šventais paveiksliukais, maldaknygėmis, rožančiais,
škaplieriais, žvakėmis, ignosėliais (medalikėliais). Dar pridėdavo įvairių papuošalų ir kitų
smulkių prekių. Vykdavo loterijos. Vaikus viliodavo ištisos baronkų virtinės. Baronkininkai
siūlydavo savo prekes vienas už kitą garsiau šaukdami. Žmonės pirkdavo vaikams ir kaip
lauktuves namiškiams. Prekyba prasidėdavo ryte ir tęsdavosi visą dieną iki vakaro.
A. Berčiūnaitė-Krasnickienė prisimena:
Iš bažnyčios išėję tuos saldinius mes visi pirkome iš šventoriuje sėdinčių moterėlių. Saldainiai buvo maždaug dviejų sprindžių ilgio, įsukti į spalvotus popierius, pagražinti sidabrinėmis
ir auksinėmis juostelėmis. Juos pirko tėvai vaikams, seneliai anūkams. Pirkome ir mes jauni,
nešiojomės rankose vaikščiodami po kelis. Vaikščiodavome Simne gatvėmis.231
Atlaidai būdavo galimybė susitikti su giminaičiais, pažįstamais. Lankydavo artimųjų
kapus, gimines, gyvenančius mieste, kiti pasklisdavo po miesto arbatines, restoranus arba
visa giminė pasitiesusi staltieses prie upelio ant pievos vaišindavosi, kai kurie – vežimuose.
Žmonės ilgai nesiskirstydavo. Dainuodavo iki sutemų liaudies ir užstalės dainas.
Ši bažnytinė šventė pagyvindavo miestelio gyvenimą, sukeldavo šurmulį. Atlaidams pasibaigus, prekybininkai kraudavo neparduotas prekes, ardydavo savo prekystalius. Aprimdavo triukšmas arbatinėse, restoranuose, tik dar kai kur skambėdavo važiuojančiųjų namo
dainos. Miestelyje jaunimas atlaidų metu megzdavo pažintis, kurios vėliau virsdavo ir vestuvėmis.
Mažiau populiarūs būdavo Švč. Mergelės Marijos gimimo (rugsėjo 8 d.) ir Švč. Mergelės
Marijos Rožinio karalienės (spalio 7 d.) atlaidai.
Advento metu anksti ryte, prieš tekant saulei, laikydavo šv. Mišias – rarotas (lot. rorate –
rasokite). Vaikams būdavo tingu anksti keltis. Lauke pasitikdavo dideli, iki kelių siekiantys
pusnynai, šaltukas svilindavo veidus. Tokios nuostabios būdavo žiemos. Iš toli šviesdavo
bažnyčios langai. Mat zakristijonas uždegdavo karbidines lempas (elektros nebuvo). Dabar
tuos laikus primena posakis: „Pas jus visame name dega elektra, visi langai šviečia kaip per
rarotas.“ Ir tada buvo paprotys per rarotas uždegti žvakę, simbolizuojančią Kristaus atėjimo
laukimą. Dabar advento metu kiekvieną sekmadienį uždegama po žvakę.
Kalėdos. Pagrindinis Kalėdų simbolis – eglė. Lietuvoje ši tradicija prigijo palyginti
neseniai. Paprotys puošti eglę į Lietuvą atkeliavo Pirmojo pasaulinio karo metu. Vokiečių
pareigūnai Lietuvoje Kalėdas šventė pagal savo papročius. Į savo šventę kviesdavo valsčių
viršaičius, parapijos kunigus, mokytojus, gydytojus – tai šių dėka Kalėdų eglutės tradicija
pirmiausia paplito dvaruose, mokyklose ir bažnyčiose. Dažniausiai jas puošdavo saldainiais,
sausainiais, obuoliais, šiaudiniais ir popieriniais žaisliukais. Iš vatos ir spalvoto popieriaus
darydavo girliandas. Po karo, kai atsirado spalvotos folijos, siūdavo ežiukus, paukščiukus,
kankorėžius. Stikliniai žaisliukai buvo brangi retenybė. Vaikams knietėdavo nusiskinti nuo
eglutės saldainį ar obuolį, nekantru būdavo laukti Trijų karalių šventės, kai nurengiama
eglutė. Dažnai nurenkant eglutę būdavo likę tik saldainių popieriukai, o patys saldainiai jau
seniai suvalgyti.
Prakartėlė, atkeliavusi į Lietuvą vėlai, buvo retenybė. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu ją buvo galima rasti tik dideliuose miestuose. Simne prakartėlė atsirado klebono Juozapo Žemaičio pastangomis apie 1960 metus.
231 A. Berčiūnaitė-Krasnickienė. Pavogta svajonė. Sudarytojas A. Šeškevičius. 2012, p. 33.
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Kalėdos. Betliejaus imitacija. Simnas, apie 1960 m. J. Šeškevičiaus archyvas

Mūsų protėviai pirmąją Kalėdų dieną keldavosi anksti. Skubėdavo į bažnyčią. Grįžę
nudengdavo Kūčių stalą, apžiūrėdavo, ar nėra vėlių apsilankymo pėdsakų. Tada sočiai papusryčiaudavo. Simno dvarininko M. Jaroševičiaus sūnus Antanas apie XIX a. pabaigos
Kūčias rašo: Mano vaikystės metais labai iškilmingai švęsdavome Kūčias. Mūsų namuose
prie šventinės vakarienės dažniausiai susėsdavo apie trisdešimt žmonių. Buvo laikomasi visų
tradicijų, susijusių su tuo šventu vakaru, kuris pasibaigdavo nepamirštamu pasivažinėjimu
rogėmis iki Kalesninkų, po to Piemenėlių mišiomis; žiema mūsų kraštuose būdavo atšiauri,
bet užburianti. (A. Jaroševič. Libretto Finansisty.1968, 258 p.).
Antroji Kalėdų diena – svečiavimosi ir jaunimo diena, kaimynų ir artimųjų lankymas.
Gavėnia – intensyvesnio krikščionių pasninko, maldos, atgailos ir gerų darbų laikotarpis prieš Velykas, skirtas Kristaus kančioms ir mirčiai už žmonių nuodėmes prisiminti.
Šis laikotarpis trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės vakarienės Mišių, t. y. Didžiojo
penktadienio išvakarių. Gavėnios metu tikintieji stengiasi maitintis paprasčiau, kad sutaupytus už maistą pinigus būtų galima paaukoti stokojantiems, vengia didesnių pasilinksminimų.
Katalikų bažnyčioje gavėnios metu griežtai pasninkaujama dvi dienas: Pelenų dieną ir Didįjį
penktadienį – tuomet ne tik susilaikoma nuo mėsos, bet ir valgoma kartą per dieną, o kitus
du kartus tik užkandama.
Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einamas Kryžiaus kelias, o sekmadieniais šių
maldų metu būdavo einama ir Kristaus kančios procesija. Mergaitės ant tamsiai raudonos
spalvos pagalvėlių nešdavo Kristaus kančios įrankius: tris vinis, erškėčių vainiką, reples,
plaktuką, virvę, rimbą (bizūną), taip pat drobulę su Kristaus atvaizdu, lentelę su užrašu
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INRI (Jėzus Nazarietis, Žydų Karalius), stulpą su giedančio gaidžio imitacija, ietį, lazdą su
kempine ant galo, kopėčias ir kryžių. Dalyvaudavo 18 mergaičių nuo 5–6 iki 14–16 metų.
Jos užsidėdavo ant galvos bervinkų vainikėlį, apsigaubdavo tamsiai raudonos spalvos apsiaustais, pasileisdavo plaukus (prisiminimus užrašė sesuo Albina Giniūnaitė, 2018 m.).
Dalyvės stengdavosi tam laikui užsiauginti kuo ilgesnes kasas.
Netoli bažnyčios (Kreivojoje gt.) gyvenusi pamaldi moterėlė Pranciška Zailskaitė būdama Jeruzalėje stebėjo Kristaus kančios kelio procesiją ir pagal procesijos dalyvių apsiaustų
pavyzdį pasiuvo apsiaustus Simno bažnyčios Kristaus kančios procesijos dalyvėms. Per
1944 m. bažnyčios gaisrą šie apsiaustai sudegė, teko siūti naujus.
Kryžiaus kelio dalyvės ir gėlių barstytojos tarpukariu dalyvaudavo pasitinkant garbingus svečius. Pvz., 1937 m. rugpjūtį pasitiko į Simną teikti Sutvirtinimo sakramento atvykusį
vyskupą Mečislovą Reinį (1884–1953).
Velykos. Didįjį ketvirtadienį Mažojoje zakristijoje imituodavo Jėzaus kalėjimą. Didžiojo
penktadienio rytą kunigas iškilmingai pernešdavo monstranciją su Švč. Sakramentu į
Švč. Jėzaus Širdies koplyčią. Čia zakristijonas paruošdavo Kristaus karstą: prie Viešpaties
stalo padėdavo didžiulį mirusio Kristaus paveikslą, koplyčios šonuose pastatydavo dvi
medines skulptūras, vaizduojančias Romos imperijos karius, saugančius Kristaus kapą.
Priešais altorių padėdavo kryžiaus formos mediniuose loveliuose žaliuojančių kviečių –
kapų imitaciją. Kviečius į šiuos lovelius su žemėmis pasėdavo dar advento pradžioje ir šiltai
laikydavo. Audėjos ir mezgėjos seserys Burčikaitės iš Šarkiškių kaimo puošdavo Švč. Jėzaus
Širdies koplyčią nėriniais. Visi bažnyčios kryžiai, paveikslai jau gavėnios pradžioje būdavo
uždengti violetinėmis marškomis. Bažnyčia tapdavo rimties, iškilmingumo ir maldingumo
oaze.

Didysis penktadienis. Budėtojos prie Jėzaus karsto. Simnas, apie 1949 m. J. Šeškevičiaus archyvas
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Kristaus kančios procesija. Dešinėje Natalija Ragauskaitė, kunigas Juozapas Berteška, kairėje Albina
Giniūnaitė, Jurgis Šeškevičius. Procesijos dalyvės pirmoje eilėje iš kairės: Juzė Svinkūnaitė, Albina
Kupčinskaitė, Stasė Packevičiūtė, Albina Mardosaitė; antroje eilėje Algimina Vaitkūnaitė, Stasė Banzaitė,
Valė Svinkūnaitė, ketvirtoje eilėje antra Janina Kalinauskaitė, ketvirta Irena Slavėnaitė; penktoje eilėje: trečia
Aldona Dūdytė. Apie 1948 m. J. Šeškevičiaus nuotr.

Kristaus kančios procesijos dalyviai. Centre klebonas Juozapas Berteška. Organizatorės: kairėje Pranciška
Zailskaitė, dešinėje Regina Mardosaitė. Patarnautojai: Benonas Šeškevičius, Albinas Kiveris, Stasys Kiveris,
Mikulskas. Už patarnautojų Jurgis Šeškevičius ir Jonas Klimavičius. Simnas, 1950 m. A. Giniūnaitės archyvas
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Didįjį penktadienį ir šeštadienį prie Kristaus karsto pasimainydami budėdavo mokiniai: mergaitės, pasipuošusios bervinkų vainikais, berniukai su kamžomis. Kelerius metus
po karo mokiniai dar gausiai dalyvaudavo Velykų didžiosios savaitės papročiuose. Sovietai
uždraudė, ėmė mokinius persekioti.
Didžiojo penktadienio vakare švenčiamos Viešpaties kančios pamaldos, per kurias
pagerbiamas kryžius. Nutildavo bažnyčios varpai. Penktadienį maldininkus į pamaldas
pakviesdavo kleketais – medinėmis tarškynėmis. Zakristijonas išnešdavo kelias dešimtis
kleketų, kiti atsinešdavo savo ir tarškindami kelis kartus apeidavo aplink bažnyčią. Visame
mieste žaismingai skambėdavo: kle-kle, kle-kle, kle-kle… Kai sutaiko į rimtą – net gražu,
tarsi kokia muzika ar paukščių klykavimas. Liūdna muzika ir bažnyčioje liūdna.

Kleketininkai. Iš kairės pirmoje eilėje Mikulskas, Antanas Kavaliauskas, Arvydas Šeškevičius, Česlovas
Montvila, Jonas Juškauskas, Arvydas Baleliūnas; antroje eilėje Antanas Rančelis, Malaškevičius, Benonas
Šeškevičius, Amandas Ragauskas, neatpažintas asmuo, Robertas Krutulis, neatpažintas asmuo, neatpažintas
asmuo, Aloyzas Ragauskas, neatpažintas asmuo, Bagdanavičius, Cibulskas. Simnas, apie 1950 m.
J. Šeškevičiaus nuotr.

Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį einamas Kryžiaus (Kančios) kelias.
Didysis šeštadienis – atgailos diena. Vakare būdavo švenčiama iškilminga „nakties,
šviesesnės už dieną“ liturgija. Iki pietų baigiami dirbti visi sunkesni darbai. Iš bažnyčios
parnešama ugnies, šventinto vandens, ruošiami velykiniai valgiai, marginami kiaušiniai.
Velykų ryto pamaldos būdavo anksti pradedamos. Iškilminga ir spalvinga procesija
su Švč. Sakramentu tris kartus eidavo aplink bažnyčią. Vietoje liūdnų Didžiosios savaitės
giesmių miestelyje tiesiog nubanguodavo linksma Aleliuja ir giesmė Linksmą dieną
mums nušvito. Po Komunijos dalijimo apeigų būdavo giedamas himnas Tave, Dieve, garbiname. Šv. Mišios užbaigiamos iškilmingu palaiminimu. Šventindavo velykinius valgius.
Nepriklausomybės metais bažnyčios didysis choras giedodavo Tautišką giesmę, dar kelerius
metus po karo – taip pat.
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Gegužinės ir birželinės pamaldos. Gegužė – nuostabiausias metas: gražiausiais
žiedais pražysta gamta, vaiskia žaluma pasipuošia laukai, sodai, miškai, miškeliai. Girdėti
nepakartojama gamtos muzika, kurios harmoniją sutrikdo nebent žmogaus įsikišimas. Viso
pasaulio dirigentas – Kūrėjas. Jo valia Atgimimo šventė vyksta ir žmonių sielose.
XIX amžiaus pabaigoje iš Vakarų Europos gegužinių pamaldų tradicijos atkeliavo į
Dzūkijos kraštą. Gegužė yra skirta Švč. Mergelei Marijai, liaudyje gegužinės pamaldos vadinamos mojava.
Visą mėnesį žmonės garbindavo Švč. Mergelę Mariją giedodami litaniją. Būdavo kviečiama kas vakarą rinktis į parapijų bažnyčias.
Miestelio gyventojai vakarėjant ruošdavosi: ūkis prižiūrėtas, daržai palaistyti, telieka
nusiprausti, pasipuošti ir – į bažnyčią. Mėgo šias pamaldas jaunimas, mokiniai. Apie 1945–
1949 m. klebonaujant J. Berteškai mokiniai ypač aktyviai dalyvaudavo pamaldose. Prie altoriaus su kunigu giedodavo balsingieji vyresniųjų klasių mokiniai Albinas Sitka ir Romas
Tarakanovas, o mokinių choras pritardavo.
Kaimuose buvo puoselėjama ypatinga liaudies pamaldumo praktika. Ūkininko didesnio
namo seklyčioje paruošdavo altorėlį. Įsijungdavo kaimo vaikai ir jaunimas – rinkdavo gėles,
pindavo vainikus, puošdavo Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Mergaitės išimdavo iš kraičio
skrynių gražiausius savo rankdarbius, rankšluosčius, tautines juostas, staltieses, staltiesėles
ir jais meniškai papuošdavo seklyčią. Moterys sunešdavo vaškinių žvakių, vyrai vadovaudavo giedojimui. Tai buvo graži, sava Dzūkijos kaimo bendruomenės dvasinio pakilimo
šventė – bendrystės pajautimas ir vidinis susitaikymas. Maldoms pasibaigus, skirstydamasis
į namus jaunimas dainuodavo. Pasklisdavo po apylinkę dainos, dažnai pritariant armonikai.
Ir visiems buvo gera. Sekmadienį po maldų dažnai vyko vakaruškos.
Atokiau gyvenantieji pasimelsdavo savo šeimos ratelyje.
Birželio mėnesį garbindavo Švč. Jėzų – giedodavo Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
Sovietų okupacijos metais šios gražios tradicijos kaimuose išnyko. Ateizmas skelbė savus dievus. Gyvenime imta ieškoti tik praktinės naudos, vien ši „vertybė“ tapo suprantama.
Buvo sunku nepasiduoti peršamai „saulėto rytojaus – komunizmo“ ideologijai. Tikėjimą
praktikuojantys mūsų tėvai sovietų buvo vadinami tamsuoliais, viešai tyčiotasi iš motinų,
sekmadieniais giedančių mišiose.
Apie 1960 m. sovietų valdžia kaimuose pradėjo naikinti kryžius, o 1962 m. jie buvo
beveik išnykę. Naujų kryžių nebuvo galima statyti. Kai kaimo gyventojai bandydavo kryžių
atstatyti, jį valdžios įsakymu nupjaudavo arba traktoriumi sutraiškydavo, kad neužstotų
„komunizmo saulės“.
BAŽNYČIA PER ŽOLINĘ GRIUS…
Simno bažnyčios architektūros istorijoje dabartinis bažnyčios altorių kompleksas
susidarė nuo XVIII a. II ketvirčio iki XX a. pradžios. Ansamblį sudaro Didysis ir keturi
šoniniai altoriai, krikštykla, Aukų altorėlis ir sakykla.
Nauji dabartiniai altoriai buvo kuriami kelerius metus ir baigti tvarkyti apie 1888–1890
metus. Kai kurie darbai tęsėsi iki 1905 m. Ilgai čia dirbo Adomas Karalius ir geriausias
krašto meistras Jonas Račiukaitis. Bažnyčią ir naujus altorius 1888 m. konsekravo Seinų
vyskupas Jozefas Holakas.
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Klebonas V. M. Vaičiūnas (klebonavo 1897–1909 m.) bažnyčią iš lauko pusės ištinkavo,
nudažė, stogą apdengė cinkuota skarda. Bažnyčios sienose iš vidaus būta apie pusantro metro aukščio 14 apvalių nišų. Matyt, buvo ketinama jose pastatyti Jėzaus Kančios kelio stacijų
statulas, bet stovėjo tuščios apie 300 metų, todėl klebonas jas visiškai užmūrijo ir užsakė
stacijas paveikslus. Juos 1909 m. pašventino svečias kanauninkas Antanas Staniulis. XX a.
viduryje klebonas J. Žemaitis pakeitė dabartinėmis stacijomis. 1902–1903 m. Varšuvos
vargonų meistrai perstatė naujus vargonus232.

Kryžiaus kelio stacijų IV stotis: Jėzus sutinka savo motiną. A. Šeškevičiaus nuotr.
232 VU, f. 102–439.
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Apie 1887 m. bažnyčios sienų būklė iš lauko pusės dėl drėgmės buvo labai bloga.
Šiaurinėje pusėje prie pat pamatų sienos netgi išgriuvusios – vaikai žaisdami slėpynes
galėdavo pasislėpti. Be to, nedori miesto gyventojai iš sienų vogdavo plytas. Klebonas
S. Valentinas sienų plyšius bandė taisyti. Joms sustiprinti aplink visą bažnyčią prie pamatų
padarė plytos storio betoninę juostą – „čekolą“233.
1900 m. gegužės 12-osios naktį Simne kilo gaisras. Sudegė kairioji Kauno gatvės pusė
ir Kreivoji gatvė, iš viso 50 gyvenamųjų namų ir 47 ūkiniai pastatai. Nuo gaisro nukentėjo
106 šeimos, 450 žmonių liko be pastogės. Gaisre žuvo 8 arkliai, 12 karvių ir daug smulkių
gyvulių. Nukentėjo ir bažnyčia. Gaisro nuostoliai įvertinti 61 440 rublių. Draudimas sumokėjo 25 680 rublių. Gegužės 17 d. į Simną iš Suvalkų atvyko gubernatorius Emanuelis
Vataci. Jo iniciatyva Suvalkų krašte buvo renkamos aukos. Simniečiai padėjo vieni kitiems
nelaimėje, nukentėjusiuosius priglaudė savo namuose234.
1911 m. komisija, apžiūrėjusi bažnyčią, konstatavo, kad po 1844 m., 1875 m., 1880 m. ir
1900 m. gaisrų suremontuotose navose atsirado plyšių, todėl pastato būklė tapo „grėsminga
dėl griuvimo pavojaus“.
Didelių plyšių sienose ir lubose buvo atsiradę ir Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje bei presbiterijoje. Pagal Kalvarijos apskrities inžinieriaus reikalavimus ir nurodymus presbiterijoje
po suaižėjusiomis mūrinėmis skliautinėmis lubomis buvo sudėtos antros, medinės, kad
apsaugotų nuo nelaimės, jei kristų plytgaliai. Švč. Jėzaus Širdies navą užkalė lentomis, nes
buvo atsiradę didelių plyšių skliautuose ties altoriumi ir sienose235. Išlikęs pasakojimas, kad
per Sumą iš Švč. Jėzaus Širdies koplyčios skliautų iškrito kelios plytos. Kilo sąmyšis, žmonės
išsigando, galvojo, kad griūva bažnyčia, visi bėgo kas sau, vienas per kitą. Ši nava buvo
uždaryta.
Švč. Jėzaus Širdies navos išorinė siena 1913 m. buvo geležinėmis templėmis sukabinta
su pilioriais (organizavo klebonas V. Merkevičius). Šios templės išlikusios iki šių dienų.
1914 m. laikraštyje „Žvaigždutė“ rašoma:
Simno bažnyčia viena seniausių mūsų krašte, jau pradeda net griūti, ir dėl to iš lauko
paramstyta mediniais rąstais, o viduryje virš Didžiojo altoriaus padarytas medinis skliautas.
Bažnyčios pataisymui Simno parapija turėsianti sudėti 10 tūkstančių rublių.236
Tokios blogos būklės Simno bažnyčią užklupo Pirmasis pasaulinis karas.
1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui dalis Simno valsčiaus gyventojų su
rusų kariuomene pasitraukė į Rytus. Skubiai buvo pjaunami javai, kuliama ir grūdai pilami į maišus, gyvuliai skerdžiami ar išparduodami. Tūkstančiai parapijiečių su ryšuliais,
palikę savo sodybas, leidosi į nežinią. 1915 m. rugpjūčio mėnesį klebonas V. Merkevičius su
Daukšių klebonu Baltrušaičiu ir apie 1200 parapijiečių, tarp kurių buvo apie 400 jaunų vyrų,
bijojusių, kad užėję vokiečiai nepaimtų į kariuomenę arba darbams, išvyko į Rusiją. Simno
vikaras Juozas Danielius apsistojo Daukšiuose, nes tokėjosi, kad tarp palių bus saugu237.
Rusai, bėgdami nuo vokiečių, iš Lietuvos išsivežė daug turto, dalį bažnyčios archyvo ir
tris didelius varpus, kurie kainavo 9000 auksinų. Bažnyčia liko be varpų.
233
234
235
236
237

Ten pat.
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 276.
VU, f. 102–439.
Simnas. Žvaigždutė, 1914, vasario 6, Nr. 6, p. 3.
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Simno valsčiaus viršaičio Antano Abromaičio raštas dėl bažnyčios pagrobtų ir į Rusiją išvežtų trijų varpų.
1919 m. LCVA, f. 399, ap. 1, b. 689

Vokiečiai, priartėję prie Simno, matyt, buvo įsitikinę, jog rusų kareiviai žvalgai, galbūt
ir su kulkosvaidžiais, yra ant bažnyčios, todėl ją apšaudė ir apmėtė ir granatomis. Stogas,
daugiausia iš pietinės pusės, buvo vienų skylių. Sienose, ypač fasado ir pietiniame šone,
sviediniai išmušė kelias gilias duobes, nukirto apie porą sijų ir kelias atramas. Ties sakykla
granata pramušė centrinės navos lubų skliautą, išbyrėjo visi langų vitražai.
1914 m. laikraštyje „Viltis“ rašoma:
Trečiadienį rugsėjo 17 d. buvo didelis mūšis, kuris tęsėsi 8 valandas – nuo 6 val. ryto iki
2 val. po pietų. Kova buvo smarki, nuo armotų šūvių drebėjo žemė, bažnyčia labai nukentėjo.
Koks septynetas bombų pataikė pramušti viename gale stogą ir išnešė didelę skylę vidurinėse
lubose, viena bomba pataikė į didžiąsias duris, viena į sieną ties langu, palei du langus suardytas mūras, dvi mažesnės pataikė į sieną ties Dievo Motinos altoriumi. Vitražai visai suardyti
mažesnių kulkų. Šventoriaus vartai taip pat suardyti.238
238 A. Šeškevičius, B. Šeškevičius. Simnas. Informacinis leidinys. 2006, p. 101.
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Pasakojama, kad tuomet, kai vyko didžiausi bažnyčios apšaudymai, pamaldžios seserys Marė ir Viktė Stadaliūtės, laikydamos rankose uždegtas žvakes, tarsi laukdamos mirties
meldėsi prie Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Jos liko nesužeistos239.
Su karu užklupo visuotinis nepriteklius. Grėsė badas, ypač miesto gyventojams. Žmonės
ką galėjo, tą grobė. Ūkininkai, atvažiuodami į Simno miestą, atsiveždavo pašaro arkliams,
tačiau tą pašarą greitai apipuldavo vietinių gyventojų ožkos, karvės ir atitrūkę arkliai. Kartais ir miestelėnai grobstė iš vežimų šieną, norėdami parnešti savo gyvuliams. Ūkininkai
buvo priversti botagu gintis nuo užpuolikų240. Vargas spaudė visus.
Kunigas V. Šeškevičius, 1915 m. spalio 2 d. atvykęs dirbti į Simną, rašė:
Senutėlė Simno bažnyčia savo amželyje ne kartą buvo gydoma, taisoma. Gontinis ar
šiaudinis jos stogas, stovėdamas tokioj aukštumoj, ne kartą lietaus lašais šaukėsi pagalbos.
Per lentines lubas žiemą maldininkams įkyrėdavo šaltis. Bet daugiausia nerimo sudarydavo
svarbiausia jos liga – sienose ir skliautuose plyšiai (skilimai), kurie nuo seno pasireikšdavę.
Apie šią ligą liudija likę po remontų pėdsakai. Ir didelių mūrų sienos nuo pamatų tiesia linija
vedamos aukštyn sutvirtinamos. Simno gi bažnyčios ir priebažnyčio kampai ir pirmykščio
fronto kampai, ypač šiaurinės koplyčios ir zakristijos kampai, turi primūrytus didokus spyrius. Reiškia, buvo stiprinamos sienos, jose buvo pasireiškusi ta pati liga – sienų plyšiai, skilimai. Virš zakristijos stogo matosi, kad plyšiai buvo raštangėm sukabinti, tai vis liudija apie
svarbiausią bažnyčios ligą – sienų trūkimus.241
Iš šiaurinės pusės nuo Švč. Jėzaus Širdies koplyčios kampo link bokštelio už kokio trijų
metrų sienoje įstrigo rusų granata. Ji užcementuota ir pasiliko sienoje.
1915 m. užėjus vokiečiams, iš apkasų gautomis lentomis, klebonui V. Šeškevičiui vadovaujant, buvo uždengta presbiterijos stogo pietinė dalis. Rožinio Švč. Mergelės Marijos
navos stogo skarda buvo visa skylėta, todėl ją nuėmė ir uždengė malksnomis. Sveikesniais
skardos lapais buvo uždengtas centrinės navos stogas. Šiaip taip celiulioze aptaisė bažnyčios
langus (po karo trūko stiklo, neįmanoma buvo gauti). Pučiant vėjui celiuliozės lakštai
šlamėdavo. Taip paruošta žiemoti bažnyčia laukė geresnių laikų. Parapijiečiai guodėsi bent
tuo, jog drūta Simno bažnyčia, kad jos nepajėgė nei armotomis sugriauti. Esą bereikalingai
būgštauta, kad ji sugriūsianti242.
1916 m. buvo pagarsintas vokiečių kariuomenės vyriausiojo vado feldmaršalo Hinderburgo atsišaukimas, kad vokiečių laikinoji valdžia okupuotame krašte saugos karo pažeistus
istorinius statinius, paminklus, neleis sugriūti:
Vokiečiai peržiūrėjo tą brangų lietuvių dailės paminklą ir rengiasi jį pataisyti. Tai labai gražus krikščioniškas vokiečių pasielgimas, kad neduoda pragaišti senam lietuvių dailės
paminklui. Tai yra priedermė kiekvienos aukštos kultūros tautos, rusai visiškai nepabodavo
kitų tautų istorijos veikalų.243
Tuo pasinaudodamas bažnyčios komitetas kreipėsi į atitinkamą instituciją, kad susirūpintų ir Simno bažnyčia. Galbūt padėtis buvo aprašyta pernelyg juodomis spalvomis –
tuojau gautas įsakymas bažnyčią visiškai uždaryti.
239
240
241
242
243

Ten pat.
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 24.
Ten pat, p. 115.
Ten pat, p. 118.
Vokiečiai taiso senuosius lietuvių dailės paminklus. Dabartis, 1916, birželio 24, Nr. 48, p. 3.
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Teko pereiti melstis į senąją kleboniją
(dabar Vytauto g. 14, šalia turgaus aikštės).
Klebonijos salone buvo aukojamos
šv. Mišios, sakomas pamokslas, o žmonės
meldėsi klebonijos sode, laidojant karstas
buvo statomas sodo altanoje. Klebonas
V. Šeškevičius vėl siuntė vokiečiams prašymą, siekdamas įtikinti, kad Simno bažnyčia dar gana tvirtai laikosi ir kad leistų joje
melstis.
Po kiek laiko į Simną atvyko speciali
vokiečių komisija. Atidžiai ją iš visų pusių
apžiūrėję, užlipo ant centrinės navos. Vienas storokas vokietis ant bažnyčios skliautų
pavaikščiojo, patrepsėjo ir pasakė: Nicht so
schlim (nėra taip blogai). Leido Sekmines
švęsti vėl bažnyčioje. Išvargę parapijiečiai
po 3 ar 4 savaičių meldimosi klebonijoje
sugrįžo į bažnyčią.
Vokiečiai tuomet buvo apsiėmę šiek tiek
sutaisyti bažnyčią. Su vietiniais amatininkais
Kontraforsai pastatyti XX a. pradžioje svyrančiai
sienai prilaikyti. A. Šeškevičiaus nuotr.
išmūrijo sienų kontraforsus. Taip pat žadėjo
centrinėje navoje ties sakykla užtaisyti lubose granatos pramuštą skliautą, tačiau darbai nebuvo baigti. Rusijoje 1917 m. prasidėjus
revoliucijai, krašte kilo suirutė, todėl lubas taisyti teko patiems.
Pasibaigus karui pradėta ruoštis remontui. Pirmiausia reikėjo ištirti kalnelio dirvožemį –
nustatyti, ar kalnelis supiltas, ar natūralus. Iš šiaurinės pusės ties bažnyčios pamatu keliose
vietose gręžė žemę. Priėjo prie išvados, kad kalnelis natūralus.
Vis dėlto buvo ir kita nuomonė – kad kalnelis supiltas. Šventoriaus vakarų pusėje būta
stataus išilginio kalnelio nuolydžio. Šį šlaitą kasant buvo matyti, kad žemė jau judinta. Taip
pat rasta plytgalių ir kalkių244.
Laikui bėgant kalnelis nuslinko. 1939 m. atkasus vos 30–50 cm žemės buvo galima rasti
žmonių griaučių, karstų. Pietinė šventoriaus dalis apie 1913 m. buvo išgrįsta akmenimis,
nes po lietaus vanduo irgi išplaudavo žmonių kaulų. Iš šiaurės pusės kasant maždaug 1 m
30 cm gylyje bažnyčios pamato buvo rastas karstas, kokie 4 m nuo sienos pusantro metro
gylyje – dar vienas. Kasinėjant ties Kunigų zakristijos kampu iki poros metrų gylio buvo
nustatyta, kad platinant šventorių papildomai užpilta žemėmis245.
1919 m. buvo sutaisyti centrinės navos skliautai ties Švč. Jėzaus Širdies altoriumi ir
presbiterijoje. Labiausiai buvo sutrūkusi siena, bažnyčią skirianti nuo presbiterijos. Jai sustiprinti virš karnizų buvo įdėtas geležinkelio bėgis. Be to, galinė presbiterijos siena iš lauko
pusės virš langų buvo sutvirtinta geležine temple. Visas bažnyčios vidus baltai išdažytas246.
244 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, 282 p.
245 Ten pat.
246 Ten pat.
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1925 m. klebonas V. Šeškevičius pasirūpino, kad būtų sutaisyti pakrypę bokštų kryžiai.
Atsiradus cinkuotos skardos, pietinės navos malksninis ir presbiterijos lentinis stogai buvo
padengti cinkuota skarda, pataisytas vidurinės navos stogas. Sunaudota apie 200 lapų skardos. Sena ir blogos kokybės skarda nuimta ir panaudota klebonijos kluono stogui247.
Simno bažnyčios klebono V. Šeškevičiaus veikla neliko nepastebėta – Bažnyčios
vadovybė praplėtė Simno dekanatą ir kleboną paskyrė dekanu. 1938 m. Simno dekanatui
priklausė Simnas, Santaika, Meteliai, Kryžiai, Krosna, Krokialaukis, Balbieriškis, Gudeliai,
Ūdrija, Daukšiai, Riečiai, Seirijai, Šventežeris, Šlavantai, Lazdijai, Rudamina, Būdvietis,
Šeštokai, Punskas, Smalėnai, Veisiejai, Leipalingis, Beržininkai, Kučiūnai, Kapčiamiestis,
Seinai, Gerdašiai248.
Po kiek laiko vėl atsirado plyšių priebažnyčio (bobinčiaus) šiaurinės pusės sienoje.
1938 m. smarkiai sutrūko vargonų lubos, reikėjo jas paramstyti ir pataisyti, nes grėsė rimtas
pavojus, kad užgrius ir sunaikins vargonus. Ėjo kalbos, kad bažnyčią reikia griauti249 ir kad
grius per Žolinės atlaidą250.
1938 m. iš Kauno pakviestas inžinierius Macijauskas nustatė, kad pagrindinė priežastis –
blogi pamatai, ir rekomendavo juos stiprinti.
1938 m. rugsėjo 14 d. klebonas V. Šeškevičius gavo iš Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus pranešimą, kad Simno bažnyčia yra saugomas paminklas ir be muziejaus leidimo
negalima nieko keisti nei remontuoti. 1939 m. kovo 29 d. apžiūrėti Simno bažnyčios atvyko
Vyriausiosios statybos inspekcijos komisija. Komisijos akte rašoma:
Pono Vyriausiojo Statybos ir Sauskelių inspektoriaus sukviesta komisija, susidedanti
iš inspekcijos inžinieriaus N. Mačiulskio, Alytaus apskrities inžinieriaus A. Taškūno, dalyvaujant vietos parapijos klebonui V. Šeškevičiui, kviestam ekspertui inžinieriui-architektui
A. Mašinskui, apžiūrėję vietoj Simno m. istorinę 1520 m. statybą R. K. bažnyčią ir rado, kad
visos išorinės ir vidaus sienos yra suskilusios, vietomis yra plyšiai iki 5–6 cm didumo. Iš viso,
pastatas randasi labai blogame ir pavojingame stovyje ir jį reikalinga kuo skubiausiai pagrindiniai sustiprinti. Sienų skilimo priežastį komisija nustatyti negalėjo, nes nebuvo padaryti
paruošiamieji darbai, būtent, atkasti pamatai ir išardytos grindys. Komisija yra vienodos
nuomonės, kad visi trūkumai atsirado nuo nevienodo sienų sėdimo ir pamatų silpnumo. Po
bažnyčia gali būti kriptos, kurios beirdamos, galėjo prisidėti prie nelygaus sienų sėdimo. Skilimai durų angose ir perdengimuose sudaro rimtą pavojų lankytojų gyvybei ir, kad apsaugotų
šį vertingą, istorinį ir architektūrinį paminklą nuo visiško sunykimo, komisija priėjo sekančių
išvadų:
1. Bažnyčia turi būti neatidėliojant uždaryta lankytojams.
2. Reikia padaryti viso pastato architektūrinius matavimus, planus, pjūvius ir situaciją.
3. Ištirti pamatus ir sudaryti pilnam bažnyčios remontui (konservacijai) – sąmatą.
Šių darbų nesudarius, joks paviršutinis remontas, plyšių užtrynimas, dalių sienų sustiprinimas, yra neleistinas.
Komisija siūlo vietos parapijai pavesti žinovui inžinieriui-architektui sudaryti visus
247
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Ten pat.
J. Totoraitis. Sūduvos Suvalkijos istorija. Kaunas, 1938, p. 470–472.
Šaltinis, 1940, sausio 1, Nr. 1.
A. Dainonis. Kam tikėti pasakom. Šaltinis, 1936, lapkričio 28, Nr. 48 (1046), p. 4.

103

paruošiamuosius darbus ir sąmatą bažnyčios kapitaliniam remontui, kuris neatidėliojant turi
būti vykdomas.
Pasirašė: inž. Mačiulskis, Joninas, A. Mašinskas251
Po tokio rašto reikėjo surasti kvalifikuotą inžinierių, kuris apsiimtų suremontuoti
Simno bažnyčią ir kuris būtų priimtinas Vytauto Didžiojo kultūros muziejui ir Vyriausiajai
statybos inspekcijai. Buvo susitarta su inžinieriumi Karoliu Reisonu (1894–1981). Darbai
prasidėjo 1939 metais.
Sudaryti bažnyčios brėžinių ir prižiūrėti remonto pagal K. Reisono nurodymą buvo
pakviestas tik ką Čekoslovakijoje mokslus baigęs inžinierius Pozavzeckis iš Kauno.
Pirmiausia dėl parapijiečių saugumo reikėjo paremti trūkusias arkas, skliautus, langus,
vietomis iš abiejų pusių sienas, lubas, kad žmonės galėtų ir toliau melstis ir bažnyčioje būtų
aukojamos šv. Mišios. Vyriausioji statybos inspekcijos komisija, apžiūrėjusi atsargumo priemones, leido toliau naudotis bažnyčia, kartu vyko ir remontas.
Inžinierius K. Reisono nuomone, Simno bažnyčios sienos įskilo dėl šių priežasčių:
1. Pamatai sumūryti su kalkių skiediniu, kuris per ilgą laiką ypač drėgname moliniame podirvyje susilpnėjo ir akmenys bei plytos viena nuo kitos atšoko.
2. Kalnelis, ant kurio stovi bažnyčia, gerokai nuslinkęs ir gal net nukastas, kaip rodo
išsikišę pamato akmenys, kurie kitados turėjo būti žemėje.
3. Lietaus vanduo tekėdamas sienomis patekdavo į pamatus ir neturėdamas kur nutekėti moliui išbrinkus ir žiemą įšalus ardė pamatus.
Po tokios diagnozės pasiūlyta išeitis: aplink bažnyčią prie pamatų iškelti žemės paviršių
ir gelžbetonine armatūra sustiprinti pamatus, vietomis padaryti drenažą, po to tvarkyti sienas, skliautus ir lubas.
Bažnyčios remontas buvo įkainotas 10 000 litų. Pinigus suaukojo parapijiečiai252.
Atkasus daugelyje vietų bažnyčios pamatai rasti gana geros būklės, tad buvo sustiprinti
cementu. Tačiau kai kuriose vietose, pvz., priebažnyčio pietinės pusės gale, presbiterijos
ir ypač Kunigų zakristijos šiaurinėje pusėje ir Švč. Jėzaus Širdies koplyčioje pamatų būklė
buvo labai bloga, vietomis statybinės atliekos be jokių kalkių. Teko permūryti.
Prie atkastų pamatų rasta žmonių kaulų ir švediškų 1671 m. ir 1709 m. pinigų su
Švedijos karalienės Kristinos (1629–1689) atvaizdu253.
Darant remontą pastebėta, kad sienos savotiškai išmūrytos: iš vienos ir iš kitos pusės –
plytos, o vidurys prigrūstas plytgalių, žemių, akmenų, žmonių kaulų, be jokių kalkių.
Archyve yra toks Jurgio Šeškevičiaus (1890–1972) pasakojimas, užrašytas 1961 m.:
Simno bažnyčios Švč. Jėzaus Širdies nava ir toliau aižėjo. Ją gelbėti buvo būtina ir skubiai.
Reikėjo milžiniškų lėšų. Pradžioje užtaisė skilusius skliautus. Po keleto metų vėl pradėjo rastis
lubų skilimas. Buvo kreiptasi į Kauno architektus, nes bažnyčia yra Respublikinės reikšmės
paveldo statinys. Vienas architektas sutiko ištirti skliautų skilimo priežastis ir pataisyti.

251 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 121.
252 Remontuojama istorinės vertės bažnyčia. Lietuvos aidas, 1938, lapkričio 7, Nr. 504, p. 7.
253 Žemaičių prietelius, 1939, gruodžio 7, Nr. 49 (728).
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Nors bažnyčia pastatyta ant aukšto kalno, bet atkasus fundamento apačią pasirodė be
esantį šaltinį. Fundamentas buvo įleistas į žemę du metrus. Jis buvo išmūrytas iš stambių
akmenų su kalkėmis ir žvyriaus skiediniu. Nors jau praėjo 400 metų, bet kalkių skiedinys
nebuvo sukietėjęs. Jis buvo lyg šiandien sumaišytas – tešla. Po fundamentu, vienoje vietoje
buvo rasti trys storo ąžuolo gabalai, netrumpi, galais į sieną. Tai nebuvo sienos sutvirtinimui,
tikriausia tai buvo vandens nuleidimui.
Reikėjo stiprinti fundamentą ir daryti drenažą. Atkasus fundamentą, senas kalkių skiedinys buvo pašalintas, pagilintas griovys ligi pusketvirto metro. Parą palikus stovėti atvirą
griovį, jame telkdavosi vanduo. Tada vandens nuleidimui buvo padarytas drenažas. Drenažas
taip pat buvo padarytas ir ties Rožinio Švč. Mergelės Marijos nava.
Švč. Jėzaus Širdies navos pusėje, fundamentas buvo mūrinamas akmens, cemento ir
žvyriaus skiediniu, įterpiant geležines štangas. Išmūrijus vieną tarpsnį buvo kasamas ir tvarkomas kitas. Taip buvo sutvarkyta visas sienos fundamentas – padarytas trijų metrų storio ir
trijų su puse metrų gylio pamatas.
Sename pamate buvo rasta viena įmūryta žmogaus kaukolė. Ties presbiterija prie kontraforso iš lauko pusės ties pagrindu buvo rasti žmonių griaučiai, švedų monetų ir viena lietuviška
moneta. Galvojama, kad Švedijos kare žuvusiųjų palaikai.
Rožinio Švč. Mergelės Marijos navoje pastebėta, kad siena prieš altorių yra daug storesnė.
Sieną pastuksenus, girdėjosi už jos esanti tuštuma. Sieną praardžius rasta kamarėlė, lyg
sandėliukas, 8 kv. metrų dydžio. Jis buvo tuščias ir nežinia kam užmūrytas. Dabar į jį įdėtos
durys, o klausykla perkelta į Švč. Jėzaus Širdies navos galą. Kitas bažnyčios remontas vyko
1939–1940 m., kuriam vadovavo klebonas V. Šeškevičius.254
Vykdant remontą buvo rasta savotiška senovinė kanalizacija. Ją sudarė stori, išgaubti
(vienas šonas atviras, lyg lovio) ąžuoliniai rąstai: <…> vienoje vietoje po bažnyčios pamatu
yra šaltinis <…> Šis šaltinis ir dabar sujungtas su suleistais jau naujais moderniais kanalizacijos vamzdžiais255.
Seną kanalizaciją sudarė ilga pušinė kaladė, kurioje buvo išskaptuotas apie 15×15 cm
latakas, o ant viršaus uždėta ąžuolinė lenta, užversta žemėmis. Šis latakas buvo užsikimšęs
dumblu, jau neveikė. Toje vietoje po pamatais rasta nemaža vandens: pirmą dieną išsėmė 70
kibirų, o kitą dieną likęs vanduo buvo išpumpuotas miesto gaisrininkų pompa.
Buvo naujai įrengtas molinis 12 cm skersmens drenažas, išvestas link Vytauto Didžiojo
gatvės. Toje vietoje, kur drenažo galas išėjo į gatvę, prie šventoriaus tvoros, inžinieriaus
Pozavzeckio reikalavimu, buvo sukalta lentinė dėžė, kad drenažo anga būtų apsaugota nuo
varlių ir vabzdžių prilindimo ir drenažas neužsikimštų. Dėžė buvo išsmaluota. Ji dar po
karo buvo matoma po tilteliu į vikariato sodelį (Vytauto g. 27). Šis drenažas iš Rožinio
Švč. Mergelės Marijos navos pusės buvo padarytas ties sienos navos viduriu256.
1940 m. buvo stiprinamos sienos. Plyšiai sukabinti geležinėmis kabėmis. Gelžbetoniu
sustiprintas sutrūkusių langų viršus ir priebažnyčio durys. Gelžbetoniniais strypais sutvirtinta šiaurinės navos, presbiterijos ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčios arkos.
Statant bažnyčią, sienų viršus buvo sukabintas apie pusės metro storio pušinėmis sijomis, šios apmūrytos plytomis. Sijos jau buvo supuvusios, sudūlėjusios. Išilgai šiaurinės
254 VU, f. 102–439.
255 Simnas. Rado senovinę kanalizaciją. Lietuvos aidas, 1939, gruodžio 4, p. 8.
256 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 125.
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bažnyčios sienos ir ties priebažnyčio siena, jos viršuje vietoj supuvusios pušinės sijos į sieną
naujai įdėtas gelžbetoninis strypas257.
Sutvarkyti vargonų patalpos langai, permūrytos lubos. Aplink visas vargonų patalpos
lubas ir grindis irgi sudėta gelžbetoninė armatūra. Abu bažnyčios bokštai perjuosti penkių
strypų gelžbetonine juosta.
1939 m. Lietuvos vyriausybė, atsižvelgusi į sunkią padėtį, skyrė 1000 litų pašalpą miško
medžiagai nusipirkti. Tuo metu tai buvo labai didelė parama. Vėliau dar buvo paskirta iš
valdžios 3000 litų pašalpa, bet, deja, bažnyčia nesuspėjo jos atsiimti – 1940 m. užėję sovietai
šiuos pinigus pasisavino.
Kaip viena iš svarbiausių Simno bažnyčios geradarių paminėtina Rožė Daugirdžiūtė
(Daugirdaitė), kilusi iš Žuvintų kaimo, 1936 m. mirusi Amerikoje. Ji bažnyčios remontui
paaukojo 4585 litus.
Klebono V. Šeškevičiaus rankraštyje aprašyti ateities planai. Jei ne karas, remontą
ruošėsi tęsti. Klebonas rašo:
Drenažas dar poroj vietų būtų reikalingas: ties Švč. Jėzaus Širdies koplyčios tarpulange,
nes čia taisant pamatus daug prisirinkdavo vandens. Taip pat reikalingas drenažas ties vakariniu Kunigų zakristijos langu. Dar kitas reikalingas ties Švč. Jėzaus Širdies navos vakariniu kampu ir ties paskutiniu langu netoli bažnyčios bokšto. Taip pat reikalingas drenažas ir
ties priebažnyčio šiauriniu langu, nes 1942 m. žiemą vėl pasireiškė sienoj trūkimas, kurio
anksčiau nebuvo. Ties ta pamatų vieta yra biri žemė (o ne molis), kuri buvo nuversta nuo senų
vargonų lubų, tos žemės lengvai praleidžia vandenį, be to, ir stogo lietaus lovelis toje vietoj yra
prakiuręs, matyt, vanduo pateko į pamatus, jiems susilpnėjus, sutrūko priebažnyčio siena. Padarius drenažą būtų galima apsaugoti sieną nuo trūkimo. Ir nuo Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčios kampų reiktų suvesti latakučius į drenažo šulinėlį. Tačiau pritrūkus cemento
1940 m. nepavyko tai padaryti.
Buvo rengtasi dar ir pietinės sienos viršuje, vietoj buvusių medinių balkių, pratiesti
gelžbetoninį balkį. Presbiterijos sieną viršuje langų reikėtų apjuosti gelžbetoniniu bandažu,
sutaisyti presbiterijos lubas, sutaisyti šiaurinės pusės pamatų stogelį, bet netekus cemento [aut.
past. sovietai nacionalizavo], pasunkėjus darbo aplinkybėms, ypač, negalint buvo susisiekti su
inžinieriumi K. Reisonu, negalima buvo tai padaryti.258
Tolesnius remontus sutrukdė Antrasis pasaulinis karas.

257 Ten pat, p. 100.
258 Ten pat, p. 127.
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Palaiminti persekiojamieji
1940 m. birželio 15 d. Lietuvos žeme jau riedėjo sovietų tankai. Raudonosios armijos
533-iojo pulko kareiviai už kapinių, netoli Simno ežero, skubiai pradėjo statyti mūrines
kareivines, sandėlius ir arklides. Pastatė 6 didžiulius pastatus. Jėga užgrobė bažnyčios tarnų
namą (Kreivoji g. 3), teko glaustis pas kleboną, kitiems – pas miestelio gyventojus.
1940 m. birželį sovietų ministrų kabinetas nutraukė konkordatą (specialią tarptautinę
sutartį su Apaštališkuoju Popiežiaus Sostu). Okupantai aiškino, kad šiuo konkordatu Lietuvą
išlaisvina iš Vatikano politinio diktato, kad dabar tikintieji galės laisvai skleisti įsitikinimus. O
iš tikrųjų Švietimo ministerija iš visų mokyklų programų išbraukė tikybos dėstymą, maldas,
uždraudė religinius ir tautinius simbolius. Mokytoja tremtinė A. Berčiūnaitė-Krasnickienė
prisimena:
Mokytojavau Ponkiškių pradinėje mokykloje. Dirbau su visais keturiais skyriais iki 1944
metų, kol sugrįžo kiti okupantai. Kai grįžo sovietų valdžia, nuo sienos nukabinau kryžių, jį
išsivežiau į Sibirą.259
Buvęs Atesninkų I pradinės mokyklos mokinys Bronius Špakauskas mena:
Mokytojas Ipolitas Baublys buvo karštas Lietuvos patriotas, tačiau kartu ir didelis diplomatas. Sovietiniais laikais mokykloje dar kabojo Vytis ir Vytauto Didžiojo paveikslas. Kai
ateidavo stribai, tą Vytį ir Vytauto Didžiojo portretą nukabindavo ir pakabindavo Leniną.260
Sovietmečiu religinę laisvę agresyviai pradėjo varžyti. Buvo suvaržyta vaikų katekizacija, uždraustos visos religinės brolijos, draugijos, tikinčiųjų bendraminčių būreliai ir
susiėjimai. Bažnyčia apkrauta didžiuliais mokesčiais, pvz., už elektrą mokėjo keliasdešimt
kartų daugiau nei gyventojai.
Sustabdyta VDU Teologijos ir filosofijos fakulteto veikla. Siekta sugniuždyti tikėjimą,
tautiškumą, palaužti dvasią, kad visi taptų „tėvelio“ Stalino sistemos sraigteliais.
1940 m. rugpjūtį paskelbtas civilinės metrikacijos įstatymas, panaikintas religinių
ceremonijų teisėtumas ir tikintiesiems privalomos religinės šventės.
Dvasininkai laikėsi taikios taktikos. Vyskupai rašė raštą, kad valdžia sulaužė tris Sovietų
Lietuvos konstitucijos straipsnius, kuriais buvo garantuojama asmens neliečiamybė, sąžinės
laisvė ir piliečių lygybė, reikalavo grąžinti spaudos laisvę ir konfiskuotą bažnyčios turtą.
Jau 1940 m. liepos 11 ir 12 d. buvo ištremta apie 2000 nepriklausomos Lietuvos politikų,
visuomenės veikėjų, inteligentų, pramonininkų, ministrų. O 1941 m. birželio 14–22 d.
ištremta 40 000 žmonių, daugiausia mokytojų, karininkų, kunigų, vienuolių.
Simno miestelio inteligentai įkūrė Savišalpos komitetą, kuriam vadovavo kunigas
V. Šeškevičius. Komitetas rūpinosi nuo karo ir sovietų tremties nukentėjusiomis šeimomis.
Už tai kunigas V. Šeškevičius 1949 m. sovietų buvo nuteistas 10 m. lagerio.
Sovietams nespėjus įsitvirtinti, 1941 m. birželio 22 d. įsiveržė kiti okupantai – vokiečiai.
Per bombardavimą Simno bažnyčia išgelbėjo ne vieną gyventoją, padėjo apsisaugoti nuo
bombų ir skeveldrų. Bombardavimo metu išdužo visi bažnyčios langai ir vitražai. Parapijiečiams padedant buvo skubiai sudėti mediniai langų rėmai, jose įtempta permatoma
plastikinė plėvelė. Stiklo gauti nebuvo įmanoma.
259 A. Berčiūnaitė-Krasnickienė. Pavogta svajonė. Sudarytojas A. Šeškevičius. 2012, p. 44.
260 V. Šeškevičius. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos. 1782–2012. Simnas, 2015, p. 420.
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1941 m. pirmą Antrojo pasaulinio karo dieną viena bomba pataikė į klebonijos vakarinę
dalį. Čia nuo bombardavimo pasislėpusiai bažnyčios dzvaninyko Vinco Vaitulevičiaus
dukrai Julijai skeveldra sužalojo koją. Mirė nukraujavusi.
Klebonijos remontuoti nespėjo. Liko sugriauta vakarinė senosios klebonijos namo dalis (Vytauto g. 14).
Pirmomis karo dienomis Simne žuvo 4 rusų tautybės civiliai žmonės, 19 lietuvių, 4 žydai, 19 raudonarmiečių, 14 vokiečių karių. Parapijos kaimuose gyvybės neteko 162 gyventojai. Rusų kariuomenei traukiantis į rytus, mieste, nespėjusios pasitraukti, liko kai kurių
karininkų žmonos ir vaikai, iš viso 210 asmenų, kaimuose – 53.
1941 m. rugsėjo 12 d. Kalesninkų giraitėje vokiečių smogikai nužudė 414 žydų. Apie 10
žydų pasislėpė, 3 buvo surasti, nugabenti į Alytų ir sušaudyti. Apie 100 jaunų žydų išvežti į
Alytų ir sunaikinti ten.
Nors rudieji okupantai leido atnaujinti kunigų seminarijų veiklą, grąžino į mokyklų
programas religinį mokymą, vienuoliams leido grįžti į konfiskuotus vienuolynus, Bažnyčia
neatgavo teisių į žemės nuosavybę. Religiniai leidiniai, paveikslėliai ir religinės organizacijos
taip pat liko uždraustos. Vokiečių valdžia neigiamai vertino iniciatyvą pradėti misionierišką
veiklą.
Karo frontui dundant į rytus ir atgal, vokiečiai paskelbė, kad paima karo reikalams didįjį bažnyčios varpą. Klebonas V. Šeškevičius tikėjosi, kad surinkus tokį
pat metalo kiekį varpas bus išgelbėtas. Parapijiečiai
aktyviai reagavo į klebono raginimą, greitai surinko
reikiamą spalvotųjų metalų kiekį (buitinių indų). Vis
dėlto vokiečiai pasisavino ne tik varpą, bet ir surinktus
indus. Virš stogo liko tik mažas varpelis, vadinamas signaturka.
Traukdamiesi į vakarus vokiečiai 1944 m. po bažnyčios stogu pripylė benzino ir padegė. Degė kelias dienas. Lubos ir sienos buvo aprūkusios, bažnyčia dvelkė
degėsiais, langai ir vitražai išdaužti, tinkas nudaužytas261.
Antrosios okupacijos metu raudonarmiečiai veržėsi
į bažnyčią grobti jos turtų, mat načalninkai sakė, jog
persikėlus per Nemuną bus Vokietija ir galės daryti, ką
tik norės. Tačiau J. Šeškevičius paaiškino, kad Vokietija
(Karaliaučius)
dar už šimto kilometrų, tad bažnyčia liko
Signaturka. A. Šeškevičiaus nuotr.
nenusiaubta.
Klebonui V. Šeškevičiui pasitraukus į Marijampolę, į marijonų vienuolyną, į Simną
atvyko energingas klebonas Kazimieras Krušnauskas. Pirmiausia rūpinosi bažnyčios
stogu. Per Simno valsčiaus valdžią gavo 200 kv. m miško medienos. Parapijiečiai ją suvežė
(dar nebuvo kolchozų, ūkininkai turėjo arklių), tašė rąstus, pjovė lentas, uždėjo gegnes.
Virš presbiterijos ir vidurinės navos stogą apdengė apdegusia skarda. Dengė skardininkas Bagdanavičius iš Gražulių kaimo. Kita skarda buvo visiškai sudegusi, netinkama, tad
261 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 111.
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vieną šoninę navą uždengė nuo klebonijos
ūkinio pastato nuplėšta skarda, o kitą malksnomis. Klebonas kreipėsi į parapijiečius,
kad atneštų aliejaus pokostui virti. Pokostą,
reikalingą tam, nerūdytų apdegusi skarda,
virė J. Šeškevičius (1890–1972) ir vidurinės
mokyklos buhalteris Kostas Dlugoborskas
(1914–1998). Dėl visų parapijiečių pastangų
ir gerų norų išsaugoti savo bažnyčią stogas buvo labai greitai uždengtas – jau
1944 m. gruodį. Sudėti nauji langai. Neįsivaizduojama, kad parapijiečiai taip aktyviai
rūpintųsi savo bažnyčia dabar.
Klebonijos ūkinius pastatus dengė
šiaudais.
Simno ir kitose parapijose pokariu vyko
sunkiai suvokiami įvykiai. Karas, holokaustas, žudymai, sovietų ir nacių okupacijos,
tremtys – gyventojai pasijuto nesaugūs, nematė išeities, prarado viltį, kad bus geriau,
tapo pažeidžiami. Apie 1945 metus dvi merginos Onutė ir Anelė (iš Atesnykėlių kaimo?) paskelbė, kad joms kelintą kartą vis
apsireiškia Švč. Mergelė Marija. Parapijoje Senosios klebonijos kieme verdamas pokostas sudegusio bažnyčios stogo skardai tepti.
ši žinia greitai ir plačiai išplito. Žmonės pa- Iš kairės Kostas Dlugoborskas, Jurgis Šeškevičius,
tikėjo, bet ne visi. Parapijiečiai pasidalijo klebonas Kazimieras Krušnauskas. Simnas, 1944 m.
J. Šeškevičiaus archyvas
į dvi stovyklas: kai kurie tikėjo ir kartu su
merginomis meldėsi, bet dauguma netikėjo,
kunigai K. Krušnauskas ir J. Berteška – taip pat. Viena iš tų merginų vis prarasdavo žadą, o
prie Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus pasimeldusios, vėl atgaudavo. Jos tvirtino galinčios apginti nuo žūties partizanus, skelbė, kad Lietuva netrukus bus laisva, kad Antikristas
bus nugalėtas, reikia tik visiems melstis. Onutė ir Anelė greitai buvo apkaltintos ryšiais su
partizanais ir nuteistos kalėti. Tolesnis jų likimas nežinomas.
Kitas įvykis tuojau po karo – šventųjų paveikslų apsišvietimas. Tai vyko net tik Simne,
bet ir Miroslavo parapijoje. Simne S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje gyvenanti moteris pareiškė,
kad jos namuose apsišvietė šv. Kazimiero paveikslas. Žmonės gausiai lankė, meldėsi, kalbėjo
šv. Kazimiero litaniją. Laikui bėgant viskas nurimo.
Šie įvykiai seniai užmiršti. Tik senoliai dar šiek tiek prisimena.
1953 m. mirus Stalinui totalitarinės sistemos gniaužtai tarsi susilpnėjo – tai buvo
juntama ir religiniame gyvenime: paskirti nauji vyskupai, gautas leidimas statyti bažnyčią
Klaipėdoje, aprimo kruvinasis teroras. Partizanai jau buvo sunaikinti, „buožės“ – Sibire,
„fašistai“ – lageriuose. Vis dėlto šis atšilimas buvo trumpas – juk komunizmas nepastatytas, o jo horizontas vis tolėja. Kaip šią nesąmonę pateisinti? Su kuo kovoti? Na, bolševikai
ir surado didžiausią komunizmo priešą – Bažnyčią. Prasidėjo intensyvios pastangos sunai-
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kinti krikščionybę, kontroliuoti kiekvieno sovietinės sistemos gyventojo veiksmus. Ateizacija tapo vienu iš svarbiausių valdžios rūpesčių, atėjo „buldozerinio ateizmo“ epocha. Tai
labiausiai palietė tikinčiuosius.
Dar 1944 m. gruodžio 22 d. SSRS liaudies komisarų taryba įsteigė Lietuvos SSR religijos
reikalų tarybą – priemonę Bažnyčiai persekioti262. Taigi Lietuvos komunistų partija (LKP)
nuosekliai ir atkakliai diegė ateizmą, entuziastingai diskriminavo ir persekiojo tikinčiuosius
iki pat SSSR žlugimo. Net prieš pat Atgimimą, 1987 m. pabaigoje, pučiant pertvarkos vėjams,
tuometinis ideologinis sekretorius Lionginas Šepetys (1927–2017) žurnale „Komunistas“
išspausdino straipsnį, ragindamas Kremlių tobulinti ateistinį darbą263.
Nuostabą kelia ir tai, kad nė vienas komunistų partijos narys neprotestavo, kai mokytojai persekiojo bažnyčią lankančius vaikus. Neužtarė, neapgynė. Net mažamečių vaikų
persekiojimas, patyčios ir psichologinis smurtas buvo laikomi nereikšmingu mažmožiu, lyg
norma. Dabar patogiai užmirštame, kad ne vienas komunistų partijos narys atsisakė įžengti
į bažnyčią net per savo tėvų laidotuves.
Ribojant priėmimą į Kauno kunigų seminariją, kunigų
ruošimas vyko pogrindyje. Studijas koordinavo vienuoliai – tiek
jėzuitai, tiek marijonai, o slaptus kunigų šventinimus paprastai
suteikdavo vyskupai tremtiniai – Julijonas Steponavičius (1911–
1991) ir Vincentas Sladkevičius (1920–2000). Kunigas jėzuitas
Kazimieras Ambrasas, Simno vidurinės mokyklos kūno kultūros
mokytojo Jono Ambraso (1924–2003) brolis, 1988 m. baigė
pogrindžio kunigų seminariją (būsimas kunigas K. Ambrasas
1949–1951 m. mokėsi Simno vidurinėje mokykloje). Taip pat
pogrindžio seminarijoje apie 1974 m. mokėsi Simno zakristijonas
Česlovas Gudeliauskas. Kunigų ruošimas pogrindyje tapo rimtu
ginklu reikalaujant didinti klierikų skaičių. Tai buvo ženklas sovieVyskupas Julijonas
tinei valdžiai, kad ji negali užkirsti kelio į kunigystę pašaukimą
Steponavičius (1911–
turintiems jaunuoliams.
1991). Lietuvos vyriausiojo
Mokiniai, patarnaujantys šv. Mišioms, mokykloje buvo tararchyvaro tarnyba
domi, žeminami, iš jų tyčiojamasi. Tai patyrė broliai Antanas ir
Leonas Jakimavičiai, Tautvydas ir Jonas Kavaliauskai, Romas Valatkevičius, Vytas Vasiliauskas, Vitas Karčiauskas, Rimas Miliauskas, Vidmantas Sapiega, Vytenis Blaževičius, Romas
Sebestinas, Rimas Petrukonis, Rimas Šimkevičius, Romualdas Jakimavičius. Versdavo rašyti
ateistinius rašinėlius, o jei atsisakydavo – bausdavo įvertindami dvejetu. Buvo reikalaujama
stoti į spaliukus, pionierius, o aukštesnių klasių mokinus versdavo tapti komjaunuoliais.
Baigus mokyklą tikintiems mokiniams į charakteristikas įrašydavo: lydi gilus religinis fanatizmas264. Ir atsisveikink tuomet su savo svajone mokytis toliau.
Žmonės buvo atkaklūs. Beveik visi simniečiai slapčia būdavo krikštijami, namuose
pasimokę eidavo Pirmosios Komunijos, o jau paskui – kaip Dievas duos. Šiokiadieniais į
262 XXI amžius, 2019, gruodžio 20, Nr. 49–50, p. 31.
263 K. Girnius. Sovietmetis tebėra su mumis. Delfi.lt. https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/k-girnius-sovietmetis-tebera-su-mumis.d?id=70476612
264 Žinios iš vyskupijų. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 1975, Nr. 16, http://www.lkbkronika.lt/index.
php/16-kronika-1975-m/755-zinios-is-vyskupiju.html
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pamaldas rinkdavosi miestelio senimas, jiems vietų užtekdavo lomkose. Sekmadieniais
tikinčiųjų prigužėdavo pilna bažnyčia. Per didžiąsias religines šventes (Velykas, Kalėdas, atlaidus) maldininkų prisipildydavo ne tik bažnyčia, bet ir šventorius. Kolūkiečiai nesibaimino lankyti šv. Mišių: už darbus mokėdavo tik kapeikas, todėl draudimais bolševikai negalėjo
švaistytis. Mokytojams, gydytojams ir tarnautojams lankymasis bažnyčioje buvo susijęs su
rizika netekti darbo. Teko prisitaikyti. Bažnyčią slapta lankė kitose parapijose.

Šv. Mišių patarnautojai.
Pirmoje eilėje iš kairės:
Ignas Kučinskas,
Alfredas Tacionis,
nežinomas,
Jonas Moroza,
Juozas Moroza;
antroje eilėje:
Kostas Krušinskas,
nežinomas, nežinomas,
Česlovas Auštrevičius,
Antanas Marčiukaitis;
paskutinėje eilėje
Bronius Bagdanavičius.
Simnas, apie 1972 m.
J. Šeškevičiaus archyvas

Sovietmečiu, nors ir niekinama, bažnyčia išliko, tačiau visuomenė patyrė dvasinę eroziją. Vienaip galvojome, kitaip kalbėjome, trečiaip veikėme. Tik dabar suvokiame dvasinių
vertybių praradimo reikšmę – šiokiadieniais lomkos beveik tuščios, o sekmadieniais apytuštės.
SIMNAS – „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ LOPŠYS
Sovietų okupacijos metais Bažnyčia patyrė skaudžią genocido dalią. Patys drąsiausi kunigai, disidentai, vienuolės ir vienuoliai stojo į pasipriešinimo kovą. Prisidėjo ir tikintieji.
1971 m. Simno vikaras Sigitas Tamkevičius ir su kitais kunigais parengė Tikinčiųjų
memorandumą, skirtą SSSR komunistų partijos generaliniam sekretoriui Leonidui
Brežnevui (1906–1982). Dokumente buvo išvardyti reikšmingiausi to meto Bažnyčios
persekiojimų faktai: vyskupų J. Steponavičiaus ir V. Sladkevičiaus tremtis, kunigų Juozo
Zdebskio (1229–1986) ir P. Bubnio įkalinimas, Kauno kunigų seminarijos veiklos varžymas,
tikinčiųjų persekiojimas. Šį memorandumą pasirašė 17 000 Lietuvos tikinčiųjų. Tai buvo
pirmas žygis prieš komunistinio ateizmo bastioną. Kremlius neatsižvelgė, dar labiau sustiprino kunigų ir tikinčiųjų persekiojimą. Verbavo agentus informatorius, kad sektų kunigus,
klierikus, vienuolius, tikinčiuosius ir kitaip mąstančiuosius. Simne jau nuo 1945 m. veikė
agentai informatoriai Antanas, Vilkas, Baltrūnas, Mikas, Medinis, Birutė, Žana, Ona, Petras, Tarzanas, Džiuljeta265. Tai dar ne visi, laikui bėgant tik daugėjo.
265 LYA, f. K-30, ap. 1, b. 477.
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Jo Eimnencija kardinolas
Vincentas Sladkevičius
(1920–2000).
Vikipedijos informacija

„LKB Kronikos“ bendradarbiai. Iš kairės Ona Virginja Kavaliauskaitė,
Nijolė Sadūnaitė, Jonas Boruta, Aleksandras Lavutas, Elena Šuliauskaitė,
Janina Judikevičiūtė, Sigitas Tamkevičius, Sergejus Kovaliovas, Vytautas
Vaičiūnas. „LKB Kronikos“ archyvas

Ryžtasi pasitelkiant pogrindinę spaudą papasakoti pasauliui apie Lietuvos Bažnyčios
dusinimą ir tikinčiųjų persekiojimą. Taip gimė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“
(LKBK). Vienas iš šios idėjos iniciatorių buvo Simno vikaras Sigitas Tamkevičius. Idėjai
pritarė kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jis laikomas šio leidinio krikštatėviu.
1972 m. balandžio 19 d. Simne pasirodė pirmasis pogrindinis „Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos“ (LKBK) numeris. Simnas tapo šio leidinio lopšiu. Pirmąjį numerį
taisė ir savo ranka perrašė Petras Plumpa. Dalį straipsnių perrašė Šventosios Šeimos kongregacijos sesuo vienuolė Genovaitė Navickaitė. Prie leidybos ir platinimo prisidėjo sesuo
Ona Virginija Kavaliauskaitė.
Leidėjų laukė dideli pavojai. Dabartinis kardinolas S. Tamkevičius prisimena:
<…> Iš tikrųjų surinkti medžiagą pasirodė gana sunku. <…> Laimei, turėjau didelį būrį
kunigų, seselių ir pasauliečių, kuriais galėjau pasitikėti, kad neišduos, mokės tylėti. <…> dauguma informacijos būdavo parašyta ranka. Grėsė didelis pavojus, kad kratos metu gali būti
paimti rankraščiai ir KGB nesunkiai nustatys autorius. Taigi vienas iš didžiausių rūpesčių
buvo gerai paslėpti rankraščius ir kuo greičiau parrašyti mašinėle. Savo kambarėlyje [aut. past.:
gyveno naujojoje klebonijoje Kreivojoje g. 3) dešimtis kartų viską peržiūrėjau, permąsčiau
visas galimybes, bet neradau, kur slėpti.266
Rankraščiai buvo slepiami po Šv. Vincento Pauliečio altoriaus laiptais. Išėmus kelias
Viešpaties stalo lenteles buvo galima dėti rankraščius ir juos pastūmėti po altoriaus laiptu.
Tai buvo saugiausia vieta. Kai ką slėpdavo virš bažnyčios ar zakristijos – ten, kur rasdavo
smėlio, ir pakasdavo.
Rankraščius redaguodavo Leipalingio kunigo klebono Konstantino Ambraso brolis lituanistas Kazimieras Ambrasas. Pataisytus tekstus rašomąja mašinėle spausdindavo iš Kau266 S. Tamkevičius. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. LKB kronikos leidėjų atsiminimai. IV dalis. http://
www.lkbkronika.lt/index.php/baznycia-kronika-ir-kgb-voratinklis/107-lkb-kronika-leideju-atsiminimai
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no į Simną atvykusi vienuolė Elena Šuliauskaitė. Spausdinimas vyko Dariaus ir Girėno gatvės
gale, prie Simno ežero, pas pamaldžias moterėles Juliją Juškauskaitę (1907–2002) ir Eugeniją
Dainauskaitę (1916–2001). Pavasarį jos prekiaudavo daržovių sėklomis, todėl žmonių ateidavo gana dažnai. Reikėjo būti itin budrioms. Jų
namelis neišliko.
Priešais kleboniją antrame aukšte gyvenanti šeima stebėjo kiekvieną žmogų, ateinantį pas
kunigą vikarą, užrašinėjo automobilių numeris.
Tame pačiame name gyvenantis S. Barauskas
perspėjo, kad reikia būti atsargiems.
Šv. Mišiose paprastai patarnaudavo mokiniai. Simne tai buvo populiaru – mokiniai noriai dalyvaudavo. Vikaru esant S. Tamkevičiui,
jų būta daug. Štai KGB ir rado komunizmo
„griovėjus“ – mokinukus. Jų tardymas paaktyvėdavo po švenčių, pvz., po Kalėdų, Velykų ar
atlaidų. Tardydavo daugiausia Alytaus švietimo
skyriaus vedėjai arba Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininkai ar jų pavaduotojai.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir Julija
Juškauskaitė (1907–2002). Simnas, apie 2001 m.
„LKB Kronikos“ archyvas

Šiame name Simne, S. Dariaus ir S. Girėno g., buvo spausdinama „LKB Kronika“. Apie 1992 m.
Namas neišliko. A. Šeškevičiaus nuotr.
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1975 m. po Velykų klebonui J. Matulevičiui buvo priekaištaujama, kam jis
į iškilmes pasikvietė kunigą J. Zdebskį
(disidentą). To neužteko – už „sunkų
nusikaltimą“ kleboną nusiuntė net į Vilniaus KGB saugumo komitetą. Saugumui
ypač užkliuvo J. Zdebskio per pamokslą
pasakyti žodžiai, kad valdžia siunčia į
užsienį kunigus skelbti netiesos, nors
Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė267. Saugumas kleboną perspėjo, kad daugiau
komunizmo „griovėjo“ Simne nebūtų.
Kunigas J. Zdebskis 1986 m. vasario 5 d. Šv. Mišių patarnautojai ir kunigai. Iš kairės V. Karčiausįtartinomis aplinkybėmis žuvo autoava- kas, Romas Valatkevičius, Sigitas Tamkevičius, Juozapas
Matulevičius, Leonas Jakimavičius, T. Kavaliauskas. Apie
rijoje. Kaltininkai nerasti, tyrimas ir byla
1972 m. R. Valatkevičiaus archyvas
nutraukta.
KGB įtarė, kad pagrindinis Kronikos leidybos iniciatorius ir organizatorius yra
S. Tamkevičius. Todėl 1975 m. kunigą iš Simno perkėlė klebonauti į Kybartus, galvojo, kad
dėl tiesioginių klebono pareigų nebus laiko LKBK leidiniui. Vis dėlto Kronika ir toliau
sėkmingai pasirodydavo Lietuvoje, be to, plačiai plito užsienyje. Tai buvo didžiulis smūgis
saugumui ir SSSR ideologijai.
1983 m. gegužės 6 d. kunigas S. Tamkevičius buvo suimtas ir apkaltintas: Šmeižė
tarybinę ir visuomeninę santvarką, ragino prieš ją kovoti, žemino TSRS tarptautinį prestižą268.
Nuo 1983 iki 1988 m. kalėjo sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose.
Areštavus S. Tamkevičių, Kronika nesiliovė eiti, vadovavimą perėmė kunigas Jonas
Boruta. Jam talkino vyskupas Julijonas Steponavičius, kunigas Jonas Kauneckas, Jonas
Lariūnas, Pranas Račiūnas (1919–1997), Alfonsas Svarinskas (1925–2014), Juozas Zdebskis
(1929–1986).
Dėl Kronikos dauginimo ir platinimo 1975 m. birželio 17 d. šešerių metų bausmė
paskirta disidentei Nijolei Sadūnaitei.
Pagrindinį Kronikos tikslą – persiųsti informaciją apie totalitarinės sistemos vergovę į
Vakarus – vykdyti nebuvo lengva. Kelias į laisvą pasaulį ėjo per Maskvą. Čia Lietuvai talkino garsūs disidentai Aleksandras Sacharovas, Sergejus Kovaliovas, Aleksandras Lavutas
ir Tatjana Velikanova. Jie S. Tamkevičiaus pagamintus mikrofilmus perduodavo užsienio
ambasadų diplomatams, Maskvoje akredituotiems užsienio žurnalistams, patikimiems
turistams. Slėpdavo suvenyruose, pudrinėse ar dantų pastos tūtelėse. Nors KGB visomis
išgalėmis siekė nutildyti laisvės žodį, nepavyko.
Už dalyvavimą pogrindinėje leidyboje buvo represuoti Jonas Gražys, Anastazas Janulis
(1917–1989), Petras Plumpa, Vladas Lapienis, rusų disidentas Sergejus Kovaliovas.
Per 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti Kronikos. Jos leidėjai ištesėjo savo žodį, kad
nustos rašyti tik tada, kai liausis tikinčiųjų persekiojimai ir Bažnyčia atgaus laisvę. Tai įvyko
267 Žinios iš vyskupijų. Katalikų Bažnyčios Kronika. 1975, Nr. 16, http://www.lkbkronika.lt/index.php/16-kronika-1975-m/755-zinios-is-vyskupiju.html
268 Ten pat.
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1989 m., Atgimimo metu, atgavus Vilniaus arkikatedrą, jau ne pogrindyje pradėtas leisti
žurnalas „Katalikų pasaulis“, „Artuma“ ir laikraštis „XXI amžius“.
LKBK ėjo iš rankų į rankas, brandino laisvas mintis, sukėlė aidą žmonėse. O aidas kartais sukelia laviną kalnuose. J. Prapiestis prisimena:
Į mano rankas patenka „Lietuvos Katalikų kronika“. Arba tiesiog – „Kronika“. Paprastos tiesos, išsakytos be jokių cenzūrų. Pirmą kartą rankose laikau tokio svarumo leidinį. Iš
pradžių tarsi žado netenku ir negaliu pasakyti net savo nuomonės apie jį. Nesinori kritikuoti
ar sakyti pastabas, kai žinai, ką reiškia Sovietų Sąjungoje vien mintis išleisti nepriklausomą
leidinį. Belieka tik žavėtis tų žmonių drąsa ir ryžtu.269
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ Lietuvą labai išgarsino. Tokio pasaulio dėmesio
mūsų šalis dar niekada nebuvo patyrusi. Leidinys išeivijoje buvo verčiamas į daugelį kalbų,
platinamas laisvo pasaulio šalyse. Reikia pripažinti, kad tai yra pasaulinio masto unikumas,
nes nė viena komunistų pavergta tauta neturėjo pogrindžio leidinio.
Šis leidinys gimė Simne, todėl mes, simniškiai, turėtume tuo didžiuotis.
NEPAKLUSNIEJI
1975 m. rugpjūčio 6 d. Simno bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos statula, ant postamento yra užrašas: Šventoji Marija, melskis už mus! Šventieji metai –
1975 m. Vietiniai ateistai apie šį „nusikaltimą“ tuojau pat pranešė Alytaus rajono valdžiai.
Alytaus rajono architektas patikrinęs nurodė statulą nugriauti ir aplinką sutvarkyti.

Varpinė ir Švč. Mergelės Marijos statula
269 J. Prapiestis. Amalo uogos. Vilnius, 2016, p. 196.
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Į Alytaus rajono vykdomąjį komitetą buvo iškviesti Simno bažnyčios komiteto
pirmininkas Bronius Mardosa ir klebonas Juozapas Matulevičius. Ten jų laukė iš Vilniaus
atvykę Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas, Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdybos viršininko pavaduotojas E. Misiulis. Atvykėliai įtikinėjo, kad padarytas
nusikaltimas ir statulą teks nugriauti, kad statula pastatyta per daug matomoje vietoje – ją
tikę statyti priebažnyčio kampe arba kapinėse. Po to simniečiai dieną ir naktį pradėjo budėti,
kad pasamdyti chuliganai statulos nenuverstų.
1975 m. rugpjūčio 17 d., gausiai dalyvaujant tikintiesiems, Švč. Mergelės Marijos statula buvo pašventinta. Simno m. vykdomojo komiteto pirmininkas ir sekretorė gavo papeikimus, kad nesukliudė statulos statybos.
Simniečiai gana drąsiai reiškė pareiškimus prieš tikinčiųjų persekiojimą. Pvz., 1976 m.
pareiškime, skirtame Religijų reikalų tarybai, rašoma:
RELIGIJŲ REIKALŲ TARYBOS PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS
ĮGALIOTINIUI K. TUMĖNUI
Nuorašas: KAUNO ARKIVYSKUPIJOS APAŠTALIŠKAJAM ADMINISTRATORIUI
VYSK. L. POVILONIUI
Simno parapijos katalikų
Pareiškimas
1975 m. rudenį didelė Simno parapija neteko kunigo vikaro, kuris valdžios įsakymu buvo
iškeltas. Simno tikinčiųjų religinius poreikius aptarnauti liko vienas kunigas-klebonas. Kito
kunigo mes negauname.
Lietuvoje jau yra 85 parapijos, neturinčios nuolatinio kunigo. Vien tik mūsų vyskupijoje
nuolatinio kunigo neturi 5 parapijos (Lankeliškiai, Patilčiai, Riečiai ir N. Uta).
Pernai, po ilgo laikotarpio, į kunigų seminariją, valdžiai leidžiant, buvo priimta 12
kandidatų, o per tuos metus Lietuvoje mirė 19 kunigų. Užpernai mirė 22 kunigai. Todėl
valdžios skriauda Lietuvos tikintiesiems yra akivaizdi.
1975 m. Helsinkyje vykusio saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo Deklaracijoje, kurią pasirašė ir Tarybų Sąjungos KP generalinis Sekretorius L. I. Brežnevas, sakoma, kad „dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises, įskaitant ir minties, sąžinės, religijos
ir įsitikinimų laisvę, nepaisant skirtingos rasės, lyties ar religijos“…
Mes, žemiau pasirašiusieji, Simno parapijos tikintieji, prašome Jus, Religinių reikalų įgaliotini, kurio tiesioginė pareiga tarpininkauti tarp valdžios ir Bažnyčios, padaryti žygių, jog:
1. Būtų panaikintas limitas kunigų seminarijai, kad patys vyskupai savo nuožiūra galėtų
priimti visus jaunuolius, norinčius tapti kunigais, kad Simno bažnyčia gautų kunigąvikarą, kuris jai labai reikalingas.
2. Išleistų bent mažą katekizmą. Toks katekizmas buvo išleistas tik prieš II Pasaulinį karą.
3. Išleistų didesniu tiražu maldaknyges ir šv. Rašto Naująjį Testamentą.
Pasirašė keli šimtai Simno parapiečių
Simnas,
1976.IV.8270
Atsakymo į šį raštą Simno tikintieji negavo.
270 Simno tikinčiųjų kreipimasis. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 1976, Nr. 23. http://www.lkbkronika.
lt/index.php/23-kronika-1976-m/1041-simno-tikinciuju-kreipimasis.html
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1982–1984 m. Simne vikaru dirbo kunigas Juozapas Gražulis. Buvo labai mėgstamas
jaunimo. Jis kartu su klebonu J. Matulevičiumi 1982 m. šventoriuje organizavo kalėdinę
eglutę. Tris sekmadienius prieš Kalėdas Simno bažnyčioje kunigai skelbė, kad antrąją Kalėdų
dieną bažnyčios šventoriuje bus eglutė ir apsilankys Kalėdų Senelis. Parapijos kleboną ir
vikarą iškvietė Alytaus rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Makštutis ir
raštiškai pateikė reikalavimus, kad šventoriuje nebūtų eglutės, kad jaunimas nedalyvautų
kalėdinėje programoje, nepatarnautų šv. Mišioms, negiedotų bažnytiniame chore. Kunigai
nepaklausė, atsisakė pasirašyti. Tada pavaduotojas gąsdino, kad perduos Religijos reikalų
tarybos įgaliotiniui P. Anilioniui271.
Kalėdų antrą dieną po Sumos prie eglutės susirinko parapijiečiai, choristai ir gausus
būrys vaikų ir jaunimo. Žinoma, buvo ir Kalėdų Senelis – visus pasveikino su Kūdikėlio
Jėzaus gimimo švente, vaikams išdalijo dovanėlių.
Šventėms praėjus, prasidėjo tardymai. Daugiausia kliuvo kunigams ir Simno vidurinės
mokyklos mechanizacijos mokytojui O. Vyšniauskui, mat šis tvarkė eglutės apšvietimą.
Alytaus rajono švietimo skyriaus viršininkas iškvietė O. Vyšniauską ir pareikalavo, kad
atsistatydintų iš mokytojo pareigų, vartojo psichologinį smurtą. Mokytojas atsistatydino.
Alytaus mašinų-traktorių stoties darbuotojams Gyčiui Gelčiui ir A. Geraltauskui buvo priekaištaujama, kad dalyvauja bažnyčios chore.
Sovietiniais laikais kalėdojimas buvo draudžiamas. Simno parapijos klebonas J. Matulevičius ir vikaras J. Gražulis 1983 m. lankė savo parapijiečius. Jiems aplankius kelis kaimus,
sujudo rajono socializmo sergėtojai (lyg imtų ir sugriūtų pastatytas socializmas). Klebonas
ir vikaras vėl buvo iškviesti pas Alytaus rajono vykdomojo komiteto pavaduotoją Makštutį.
Šis apibarė ir įspėjo, kad nedrįstų kalėdoti. Kunigai atsakė, kad ne kalėdoja, o tik lanko savo
parapijiečius ir jokių aukų neima272.
Šis pusšimtį metų sovietų vykdytas dvasinis luošinimas negalėjo nepalikti randų ne tik
Katalikų bažnyčioje, bet ir visos tautos sąmonėje.

Išlikę bažnyčios lobiai
DIDYSIS ALTORIUS
Simno bažnyčios Didysis altorius ne kartą keitėsi. Iki šiol liko nemaža neaiškumo. Dabartinis altorius statytas 1888–1892 m. vadovaujant meistrui Česlovui Svierčevskiui. Populiariosios jo dirbtuvės buvo Lomžoje ir Suvalkuose. Panašiu laiku Č. Svierčevskis dirbo
Balbieriškio ir Ūdrijos bažnyčiose. 1889 m. buvo įgytos dabartinės Švč. Mergelės Marijos,
šv. Petro ir šv. Pauliaus skulptūros. Č. Svierčevskio dirbtuvės amatininkai Simne atliko mūrijimo, cementavimo, liejimo darbus, tvarkė bažnyčios grindis, altoriaus pakylą. Altorius dažytas
ir auksuotas 1891–1892 m. Neorenesansiniai Didžiojo altoriaus architektūros fragmentai ir
jo reljefinis dekoras itin meniškas – tikras XIX a. bažnytinės taikomosios dailės pavyzdys273.
271 Žinios iš vyskupijų. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 1984, Nr. 62. Prieiga internete: http://www.lkbkronika.lt/index.php/62-kronika-1984-m/2837-zinios-is-vyskupiju.html
272 Žinios iš vyskupijų. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 1983, Nr. 53. Prieiga internete: http://lkbkronika.
lt/index.php/56-kronika-1983-m/2586-zinios-is-vyskupiju.html
273 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 244.
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Didysis altorius iki restauracijos. 2017 m. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Didysis altorius po restauracijos. 2019 m. A. Šeškevičiaus nuotr.
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1932 m. klebono V. Šeškevičiaus rūpesčiu altorius atnaujintas. 1958–1960 m. altorių
vėl naujino klebonas J. Žemaitis. 2016–2017 m. klebono R. Žukausko iniciatyva Didysis altorius įgavo ankstesnę išvaizdą.
Altoriaus centre pusapskritėje nišoje yra Švč. Mergelės Marijos statula. Švč. Mergelė
stovi ant debesų, šonuose – dviejų angeliukų galvutės. Statula simbolizuoja Švč. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų sceną, atitinkančią Simno bažnyčios pavadinimą. Ji sukurta pagal Bartolome Esteban Murillo (1617–1682) paveikslą, vaizduojantį Nekaltojo Prasidėjimo
Švč. Mergelę Mariją. Ne veltui dokumentuose skulptūra vadinama dvejopai: Nekaltojo
Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų. Skulptūros
Švč. Mergelė Marija yra rudais plaukais, jos drabužis sidabruotas, apsiaustas – auksuotas,
rankos, sudėtos ant krūtinės, jį prilaiko. Skulptūros aukštis be nimbo – 110 cm, su nimbu – 185 cm. Aplink galvą – 12 žvaigždžių. Statula pastatyta nišoje. Ją juosia puošnus rėmas.
Antrasis rėmas yra giliau nišoje, siauresnis, dekoruotas vynuogienojų, kviečių varpų ir rožių
pyne274. Apie 1955 metus statula buvo papuošta baltų lelijų vainiku.

Didžiojo altoriaus tabernakulis. A. Šeškevičiaus nuotr.
274 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 395.
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Ilgą laiką statula buvo dengiama Šv. Sofijos su dukterimis paveikslu, užkaltu ant lentų.
Šis paveikslas, užėjus už altoriaus, mediniais bėgiais buvo pakeliamas. Anksčiau statulą atidengdavo tik sekmadieniais ir per šventes. 1958 m. paveikslas išimtas iš altoriaus ir pakabintas presbiterijoje, vėliau perkeltas į zakristiją275. Jo likimas nežinomas.
Šv. Sofija su trimis dukromis, kurių vardai Tikėjimas, Viltis ir Meilė, gyveno pirmaisiais krikščionybės amžiais (apie 130 m.). Romos imperatorius Adrianas už krikščionišką
tikėjimą jas nuteisė: buvo kankinamos, galop nužudytos. Po trijų dienų taip pat nužudė
prie dukterų kapo besimeldžiančią Sofiją. Kodėl fundatorius J. J. Zaberezinskis pasirinko
bažnyčiai šv. Sofijos vardą, nėra aišku. Gal pavyzdį ėmė iš rytų bažnyčių. Šv. Sofijos vardas
ypač populiarus Rusijoje ir Ukrainoje. Šį pavadinimą Simno bažnyčia išlaikė iki 1873 m. Po
gaisro klebono Ambraziejaus Glovackio rūpesčiu suremontuota bažnyčia pradėta vadinti
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų vardu.
Viršutiniame (antrame) altoriaus tarpsnyje yra trys angelai. Šonuose – du paaugliai angelai, sėdintys ant nutrauktų frontono fragmentų, o centre ant debesų sėdintis angeliukas
laiko karūną. Angelų sparnai auksuoti, drabužiai žydri, puošti auksu. Už šoninių angelų yra
vazos su liepsnelėmis, viršutiniame frontonėlyje – dvi mažesnės vazelės.

Didžiojo altoriaus antrasis tarpsnis po remonto. 2020 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

Klebono G. Bulevičiaus (klebonavo 1989–2010 m.) rūpesčiu Švč. Mergelės Marijos
su kūdikiu paveikslas restauruotas ir Motinos dienos išvakarėse pakabintas Didžiojo altoriaus viršutiniame tarpsnyje. Paveikslas 1996–1997 m. restauruotas Vilniuje, P. Gudyno
meninių vertybių restauravimo centre. Restauratorės – J. Bilotienė ir V. Kizelytė. Taip pat
275 A. Šeškevičius, B. Šeškevičius. Simnas. Informacinis leidinys. 2006, p. 99.
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restauruoti paveikslo aptaisai (žalvaris,
stiklas, auksavimas). Šis paveikslas garsėjo
malonėmis, 1928 m. buvo privilegijuotas
Vilkaviškio vyskupo. XX a. viduryje jis buvo
saugomas Kunigų zakristijoje, vėliau pateko
į Vilkaviškio kleboniją. 1993 m. paveikslą
perėmė Marijampolės krikščioniškosios
kultūros muziejus. Po restauracijos grąžintas
į Simno bažnyčią. Įtvirtintas į Didįjį altorių,
kur buvo ir anksčiau.
Paveikslas tapytas XVII a., dailininkas nežinomas. Tai aukšto meninio lygio
barokinės tapybos kūrinys, vaizduojantis
iki pusės Švč. Mergelę Mariją, glaudžiančią
ją apsikabinusį Kūdikėlį Jėzų. Kūdikėlis sėdi
ant raudonos pagalvėlės. Marijos drabužis
rausvas. Apie galvas – šviesūs spinduliuojantys ratilai. Motinos ir Kūdikėlio veidai,
palinkę vienas į kitą, sudaro šiltą motinos ir vaiko bendravimo atmosferą. Abu iš
paveikslo žvelgia tiesiai į žiūrovą276.
Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslas.
Paveikslas buvo su meniškais sidabro
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių registras. Unikalus
aptaisais, bet jie 1794 m. nuimti ir išvežti į
objekto kodas 38097
Merkinę. XIX a. antroje pusėje jų vietoje
uždėti kiti aptaisai. Kai kurie menotyrininkai
šį paveikslą datuoja XVII a. ir pažymi, kad Dievo Motinos su kūdikiu raiškių bruožų veidai
pailgomis charakteringomis formos nosimis byloja apie etninį Lietuvos tipą277. Paveikslo aptaisai nėra aukšto meninio lygio. Jie padaryti vėliau. Aptaisas dengia visą paveikslo plotą. Pro
jo kiaurymes matyti figūrų veidai, plaštakos ir vaikelio kojų fragmentai. Ant galvų – ažūrinės karūnos, papuoštos penkiomis stambiomis safyro stiklo akutėmis. Aptaiso elementai auksuoti278.
Didžiojo altoriaus pirmojo tarpsnio šonuose yra po dvi neorenesansines kolonas.
Kolonų apatinis trečdalis dekoruotas paauksuotais XVI–XVII a. būdingais ornamentais – groteskais su angeliukų galvutėmis. Ornamentai ir jų motyvų išdėstymo sistema,
plačiai apjuosianti kolonų apačią augalinių riesčių grotesku, yra kilusi iš XVI a. pabaigos
Nyderlandų tradicijų279. Viršutinė kolonų dalis dekoruota negiliais vertikaliais grioveliais –
kaneliūromis.
276 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 390.
277 Lietuvos dailės muziejus. Metraštis. T. III. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 177.
278 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 390.
279 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 244.
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Šv. Petro ir šv. Pauliaus statulos. A. Šeškevičiaus nuotr.

Altoriaus šonuose ant pjedestalų stovi šv. Petro ir šv. Pauliaus statulos. Šv. Petro
skulptūra – kairėje altoriaus pusėje. Dešinėje rankoje jis laiko paauksuotus raktus, kairėje
prilaiko klostėmis krintantį apsiaustą ir knygą Skulptūros aukštis 176,5 cm (be pjedestalo).
Šv. Pauliaus skulptūra – dešinėje altoriaus pusėje. Kairėje rankoje šventasis laiko sidabro spalvos kalaviją paauksuota rankena, dešinėje – knygą. Skulptūros aukštis 170 cm su
pjedestalu.
Abiejų šventųjų drabužiai šviesiai melsvi, apsiaustas švelniai rožinės spalvos, puošti
auksu. Skulptūros restauruotos 2015 m. Jos abi drožtos vieno meistro. Šventųjų veidai pailgi, su giliai įstatytomis migdolų formos akimis.
Apatiniame altoriaus tarpsnyje patrauktas į priekį stovi paauksuotas tabernakulis
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(dėžutė Ostijai ir komunikantams saugoti), kurį puošia išraiškingos vynuogių girliandos,
ant durelių – kielikas su Ostija. Tabernakulio kraštuose įkomponuota po dvi grakščias
kolonėles. Centre esantis sukamasis įtaisas leidžia pasukti nišą: vienoje dalyje statomas
altoriaus kryžius, pasukus – monstrancija. Tabernakulis atnaujintas 2016 m. Virš jo yra
lempelė.
ROŽINIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ALTORIUS
Dabartinis Rožinio Švč. Mergelės Marijos dviejų tarpsnių altorius yra rokoko dekoro, priskiriamo A. Karaliaus dirbtuvei. Dėl formų ir proporcijų grakštumo, linijų muzikalumo, drožybos plastikos subtilumo jis laikomas vienu iš meniškiausių Lietuvos medinių
altorių280. Viešpaties stalas sarkofago formos, papuoštas ornamentais. Jo priekyje – skydas su kunigaikščio karūna ir mantija. Korpusas sidabro, ornamentai dažyti aukso spalva.
Viešpaties stale saugomos šventųjų kankinių Justo, Felicisimo ir Viktorijos relikvijos.
Ant Viešpaties stalo stovi altorėlis su Švč. Dievo Motinos nuolatinės gelbėtojos paveikslu. Dydis apie 0,6×0,8 m. Paveikslo apačioje yra užrašas: O Motina, neperstojančios pagalbos,
melskis už mus. Fone – 1 votas. Švč. Mergelė Marija ant kairės rankos laiko Jėzų. Jis žiūri į
dešinę. Marija palenkusi galvą į Jį. Iš šalių – 2 angeliukai ir graikiškos raidės MP ir ΘY, reiškiančios „Motina Dievo“ (kitų reikšmės nepavyko sužinoti). Šio stebuklingo bizantinio tipo
paveikslo kopija apie 1905 m. atgabenta iš Romos Šv. Mato katedros. Paveikslą paaukojo
parapijiečiai Antanas Milius iš Zailių ir Baltramiejus Abromaitis iš Kavalčiukų kaimų.

Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus sarkofago formos Viešpaties stalas, puoštas rokoko ornamentais.
A. Šeškevičiaus nuotr.
280 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 404.
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Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Popiežius Pijus X 1904 m. suteikė
malonę: aplankiusieji šį paveikslą sekmadienį
prieš Šv. Joną arba bet kurią iš 7 dienų po
šio sekmadienio pelno visuotinius atlaidus.
Apsilankę kitomis dienomis gali laimėti 300
dienų atlaidų281.
Pirmajame altoriaus tarpsnyje yra Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Autorius nežinomas, tapyta XVII a. antroje
pusėje. Karūnos dirbtos XIX a. pirmoje
pusėje. Jas ir aptaisus 1991 m. restauravo
R. Šrapneckis282.
Paveikslas atsirado sulig Rožinio brolijos įsteigimu. 1738 ir 1742 m. bažnyčios
inventoriuose nurodoma, kad paveikslas
yra sename Rožinio Švč. Mergelės Marijos brolijos altoriuje, papuoštas sidabriniais auksuotais aptaisais, dengiančiais
Švč. Mergelės Marijos ir dviejų angeliukų
Rožinio Šč. Mergelės Marijos paveikslas.
rūbus, dvi karūnas, skeptrą, mėnulį. Dar būA. Šeškevičiaus nuotr.
ta dvylikos sidabrinių žvaigždžių, perlų karolių ir padovanotų papuošalų. Šios ir kitos
brangenybės 1793 m. buvo išvežtos į Merkinę sukilimo reikmėms (sukilimas prieš Rusijos
imperiją ir Prūsijos karalystę, vadovaujamas Tado Kosciuškos, vyko 1794 m. Lenkijoje ir
Lietuvoje). Dabartiniai aptaisai bažnyčios turto sąrašuose minimi nuo 1819 m. Jie tikriausiai padaryti XVIII a. pab. – XIX a. pirmoje pusėje. Pastačius dabartinį altorių, paveikslas
perkeltas į jį283.
Dievo Motina vaizduojama paveikslo centre, visu ūgiu, stovinti ant pusmėnulio. Dešine
ranka laiko kūdikį, kaire skeptrą. Vaikelis skruostu prisiglaudęs prie jos veido ir apkabinęs
kaklą, viena ranka tiesiantis šv. Dominykui rožinio vėrinį. Abu žvelgia tiesiai. Švč. Mergelės
Marijos veidas padidintas, Jėzaus veidelis smulkutis. Dievo Motinos veidas švelnus, kupinas orumo. Švč. Mergelės Marijos suknelė raudona, apsiaustas tamsiai mėlynas. Kūdikio
tunikėlė gelsva284.
Dievo Motinos, Jėzaus, angeliukų drabužius, skeptrą, pusmėnulį ir 8 žvaigždes dengia
žalvario skardos aptaisai. Jie sumontuoti iš 24 įvairaus dydžio lakštų. Aptaisai plokšti, ornamentuoti. Švč. Mergelės Marijos apsiaustas puoštas stilizuotomis gėlėmis ir riestėmis. Apnuogintas Švč. Marijos ir Jėzaus veidas, plaštakos ir Kūdikėlio kojos. Aptaisai sidabruoti,
angeliukų sparnai, mėnulis, skeptro ir drabužių ornamentai auksuoti. Du skriejantys angeliukai laiko ne tik Švč. Mergelės Marijos karūną, bet ir rožių vainiką. Paveikslo šonuose
nutapyti klūpantys ir imantys rožinio vėrinius šv. Dominykas (kairėje) ir šv. Kotryna Sienietė
281
282
283
284
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Ten pat, p. 390.
Ten pat, p. 430.
Ten pat.
Ten pat, p. 432.

(dešinėje). Jų dydis sumažintas. Virš šių šventųjų – angeliukų galvutės. Paveikslas yra vertingas Lietuvos ankstyvojo baroko stiliaus vietinės tapybos pavyzdys285.
Altorių puošia pirmame tarpsnyje stovinčios skulptūros: kairėje – šv. Dominyko,
dešinėje – šv. Augustino. Skulptūrų proporcijos ir meninis stilius leidžia priskirti juos
vėlyvajam barokui286. Figūrų judesiai, nerami drabužių draperija, įkvėpti veidai, pasvirusios galvos, rankų mostai paryškina egzaltuotų šventųjų dvasingumą. Šios skulptūros, anot
M. Matuškaitės, priskirtinos rafinuotai, aristokratiškai XVIII a. Lietuvos skulptūros srovei,
ir yra vertingos287.
Šv. Augustinas pavaizduotas su ilga barzda, vyskupo kryžiumi ant krūtinės. Jo kamža –
su mezginiais, drabužiai gelsvi, besiplaikstantys. Kairėje rankoje laiko knygą, dešine rodo į
altoriaus centrą.
Kairėje – šv. Dominykas dominikonų apranga (baltu abitu su gelsvu škaplieriumi ir
gobtuvu). Vienuolis kaire ranka laiko knygą, dešine, tikėtina (anksčiau), laikė simbolinę
leliją. Skulptūros atspindi Vidurio Europos (Austrijos, Čekijos) rokoko įtaką ir liudija itin
profesionalų meistrų darbą288.

Šv. Augustino skulptūra altoriuje.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Šv. Dominyko skulptūra altoriuje.
A. Šeškevičiaus nuotr.

285 Ten pat, p. 430.
286 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 241.
287 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 409.
288 Ten pat, p. 410.
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Antrame altoriaus tarpsnyje sėdi du angeliukai paauksuotais sparnais. Dešinėje – angeliukas, sudėjęs rankas maldai, kairėje – ranka rodantis į centrą.
Tarp angelų įtaisytas nežinomo autoriaus šv. Jono Bosko paveikslas, tapytas apie
1980 m. Aukščiau šio paveikslo centre ant sidabruotų debesėlių matyti dviejų angeliukų
galvutės. Šonuose stovi dvi vazos, simbolizuojančios liepsnojančias širdis. Altoriaus
viršūnėje debesėlių apsuptyje – Dievo akies atvaizdas ir trijų angeliukų galvutės. Altorius
baigiasi glorija.
Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius 1928 m. vasario 10 d. buvo privilegijuotas
Vilkaviškio vyskupo.
DARATOS MASALSKYTĖS-KIELČEVSKIENĖS EPITAFIJA
Simno bažnyčios Rožinio Švč. Mergelės Marijos šoninėje navos sienoje yra įtvirtinta
akmeninė juoda lenta. Ši XVII a. viduryje įrengta antkapinė epitafija skirta Daratai Masalskytei-Kielčevskienei, Demetrijaus Masalskio ir Elžbietos Šveikauskaitės-Masalskienės
dukrai. Veikiausiai kuris iš Masalskių apie tą laiką buvo Simno miesto storasta arba kas nors
jų giminės Simne gyveno.

D. Masalskytės-Kielčevskienės epitafija. Apie 1672 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

128

Paminklą įrengė mirusiosios vyras Jonas Kristupas Kielčevskis apie 1672 metus. Autorius nežinomas. Epitafija 150 cm aukščio ir 127 cm pločio, sudaryta iš horizontalios juodos
spalvos plokštės, skirtos memorialiniam įrašui. Rėmai platūs, kampai paryškinti iškerpant
šonų ir apačios fragmentus. Virš plokštės iškilęs apskritas kartušas. Kartušo rėmai – XVII a.
pirmosios pusės barokui būdingų bruožų. Kartuše kažkada ant skardos buvo nutapyta moters galva su nedideliu pečių fragmentu. Skarda ir portretas sunykę.
Epitafijos tekstas parašytas lenkų kalba. Raidės įgilintos. Keliose vietose įterptos praleistos raidės.
Įrašas lenkų kalba:
NA WIECZĄ CHWAŮĘ PANV / BOGV W TROYCY SWIĘ[TE]Y IEDY / NEMV Y
NIESMIERTELNĄ PAMIĄT[K]Ę ZESZŮEY / IEYMOSCI PANIEY DOROTY MASSALSKIEY
/ CIRKI ZACNYCH RODZICOW IEGOMOSCI PANA / DEMETREGO MASSAŮSKIEGO
WOYSKIEGO BRASŮAWSKIEGO / Y IEYMOSCIPANIEYELZBIETYSZWEYKOWSKIETYIEGOMOSC PAN / IAN KRZYSZTOF KIEŮCZ[E]WSKI MARZAŮEK KOWIENSKI
/ MIŮA MAŮZONKĘ SWOIĘ W TYM KOSCIELE POGRZEBSZY / ROKV 1672 DNIA 14
STYCZNIA TEN NAGROBEKWYSTAWI(…) / CZYTELENIKV POBOZNYPROSPANA
BOGA ZA DVSZĘ ZMARŮEY (vertimas: amžinai garbei Šventoje Trejybėje vieno Dievo
ir nemariam atminimui mirusios Jos malonybės ponios Daratos Masalskytės, dukters
garbingų tėvų, jo malonybės Demetrijaus Masalskio, Breslaujos vaisko, ir Jos malonybės
Elžbietos Šveikovskytės, Jo malonybė ponas Kristupas Kielčevskis, Kauno maršalka, mielą
savo žmoną šioje bažnyčioje palaidojęs 1672 metų sausio 14 dieną šį antkapį pastatė.
Pamaldus skaitytojau, prašyk Dievo už mirusios sielą)289
Tai vienintelis toks Vilkaviškio vyskupijoje išlikęs paminklas.
Kitoje sienos pusėje yra nedidelė stačiakampio tūrio ertmė, į kurią galima patekti pro
mažas dureles koplyčioje. Tikėtina, kad kažkada čia buvo mirusiosios karstas.
Apie Daratą Masalskytę archyve nieko nepavyko aptikti. Jos tėvas kunigaikštis Demetrijus Masalskis nuo 1620 m. buvo Breslaujos stalininkas, nuo 1624 m. – vaiskis. Turėjo tris
vaikus: Joną Dovydą, Kazimierą ir Petronėlę, tačiau Darata Masalskytė nepaminėta. Jos vyras
Jonas Kristupas Kielčevskis buvo Kauno pakamaris, vėliau, 1674 m., Kauno maršalka.
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES ALTORIUS
Altorius yra šiaurinėje bažnyčios koplyčioje. Žinoma, kad anksčiau buvo vadinamas
Jėzaus Kristaus kančios (V. Šeškevičius nurodo, kad buvo ten, kur dabar yra krikštykla),
vėliau – Jėzaus Nuplakimo altoriumi. Švč. Jėzaus Širdies altorių perstatė Adomas Karalius
1890 m. Viešpaties stalo priekinėje plokštėje matyti Išganytojo erškėčių vainiku vainikuotas
kryžius. Stale yra plokštė su šventųjų kankinių Justo, Felicisimo ir Viktorijos relikvijomis.
Ant Viešpaties stalo stovi tabernakulis, dekoruotas ornamentais, drožyba plastiška ir subtili, korpuso paviršių puošia smulkus ir plastiškas reljefas. Ant durelių – taurė (kielikas)
su Ostija ir nusvirusia vynuogių keke. A. Aleksandravičiūtė teigia, kad galimos dvi tabernakulio kilmės versijos. Pirmoji versija – neorokoko stiliaus, pagamintas XIX a. viduryje,
pastatytas altoriuje, tuo metu laikinai įrengtame vietoje sunykusio Nekaltojo Prasidėjimo
altoriaus. Antroji versija – šio tabernakulio korpusas yra gerokai pertvarkytas ir atnaujintas
289 Ten pat, p. 449.

129

Švč. Jėzaus Širdies altorius. A. Šeškevičiaus nuotr.
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vėlyvojo baroko dirbinys, perkeltas iš Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Jis
galėjo stovėti toje vietoje kurioje dabar yra
Švč. Dievo Motinos Nuolatinės Gelbėtojos
altorėlis, nes jo proporcijos, ritmika ir siluetas artimi Rožinio altoriaus dekorui290.
Tabernakulio nugarinėje pusėje yra užrašas: „Odnowiono 1890“ (vertimas: atnaujinta 1890).
Pirmajame altoriaus tarpsnyje stovi
keturios kolonos, imituojančios pilką marmurą. Centre nišoje – Švč. Jėzaus Širdies
skulptūra, pastatyta 1930 m. liepos 6 d., atvežta iš Miuncheno (Vokietija). Statula kainavo 1000 litų, pargabenimas – 166 litus.
Ją finansavo Rožinio brolija. Jėzaus kairė
ranka priglausta prie širdies, dešinė nuleista
žemyn. Abiejuose delnuose – žaizdos. Širdis
tamsiai raudonos spalvos, su paauksuotu

Švč. Jėzaus Širdies altoriaus tabernakulis.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Švč. Jėzaus Širdies altoriaus fragmentas.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Šv. Jono Nepomuko statula altoriuje.
A. Šeškevičiaus nuotr.

290 A. Aleksandravičiūtė. Simno bažnyčios altorių istorijos klausimai. Acta Academiae Artium Vilnensis, 51,
2008, p. 244.
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erškėčių vainiku, apie ją – paauksuoti spinduliai. Drabužis baltas, apsiaustas raudonas,
kraštuose –paauksuotos juostos. Aplink galvą – paauksuotas nimbas. Skulptūra įrėminta
rokoko stiliaus auksuotu rėmu, puoštu ornamentais.
Altoriaus šonai puošti 1723–1734 m. sukurtais drožiniais: vynuogėmis, lapais, kaspinais
ir skrituliais. Šalia stovi dvi skulptūros: šv. Jono Nepomuko (kairėje) ir šv. Augustino
dešinėje.
Šv. Jonas Nepomukas kairėje rankoje laiko palmės šakelę, dešinę priglaudęs prie krūtinės. Vilki juodą sutaną ir biretą, kamža balta, apačioje mezginiai, ant krūtinės paauksuota
kokarda, ilga stula.
Šv. Augustinas – su vyskupo drabužiais: ant galvos tamsiai raudonos spalvos mitra, apgaubtas ornamentuota kapa, ilga stula. Kairėje rankoje laiko mišiolą, dešine ranka laimina
tikinčiuosius. Abi skulptūros yra vėlyvojo baroko stiliaus.
Pirmojo tarpsnio šonus puošia ažūriniai drožybiniai sparnai. Kiekvieną sparną sudaro
žalios spalvos akanto lapai, tamsiai mėlynos vynuogių kekės, bronzos spalvos „gofruotų“
kaspinų riestės ir du skrituliai, kuriuose tikriausiai buvo nutapyti Bažnyčios tėvų portretai.
Antras altoriaus tarpsnis sukurtas 1890 m. Jo centre yra atnaujintas Švč. Sakramento
įsteigimo paveikslas (autorius nežinomas).
ŠV. KAZIMIERO IR ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS ALTORIUS

Šv. Jurgis nugali slibiną. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Šv. Antano statula. A. Šeškevičiaus nuotr.

Šv. Kazimiero altorius. Šonuose – šv. Jurgio ir šv. Antano statulos. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Altorius yra šiaurinėje navos pusėje prie pirmojo pilioriaus. Seniau čia buvo Šv. Antano
altorius. Dabartinis altorius neorokoko stiliaus, su XX a. skulptūromis. Viešpaties stalo
priekinė plokštė puošta riesčių ir gėlių motyvais. Stale yra šventųjų Pijaus, Viktorijos ir Fidelio relikvijos.
Pirmame altoriaus tarpsnyje įkomponuotas 1980 m. sukurtas šv. Kazimiero paveikslas.
Jo rėmai dekoruoti ornamentais, paauksuoti.
Altoriaus šonuose – patys vertingiausi drožti XVIII a. pirmosios pusės ažūriniai sparnai, puošti vynuogių, kaspinų motyvais. Abipus paveikslo stovi medinės statulos: kairėje –
šv. Jurgio, dešinėje – šv. Antano. Šv. Jurgis ietimi nugali slibiną, šv. Antanas kaire ranka prilaiko Švč. Kūdikėlį Jėzų, kuris kaire ranka laimina žmones, o dešinėje rankoje laiko knygą.
Antrame tarpsnyje įkomponuotas apie 1980 metus tapytas Švč. Kūdikėlio Jėzaus Teresės
paveikslas puošniuose rokoko stiliaus rėmuose.
Altoriaus viršuje – angeliukų galvutės debesėliuose, Dievo akis, apie juos – spinduliai.
ŠV. VINCENTO PAULIEČIO ALTORIUS

Šv. Pranciškus Asyžietis, dešinėje rankoje maldai
laiko kryžių, kairę priglaudęs prie krūtinės.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Šv. Ona kairėje rankoje laiko knygą, dešine laimina.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Šv. Vincento Pauliečio altorius. Šonuose – šv. Onos ir šv. Pranciškaus statulos. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Altorius yra dešinėje navoje prie pirmojo pilioriaus. Viešpaties stalas – sarkofago formos. Jame saugomos šventųjų Justino, Felicismo ir Viktorijos relikvijos. Ant Viešpaties stalo
plokštės yra užrašas: F: SziTo AŮToriAus Win/ centas ir FranciszkE Žylei / isz GiŮujciu –
/1879. M. (vertimas: šito altoriaus aukotojai yra Vincentas ir Pranciška Žyliai iš Giluičių,
1879 m.). Visas fundatorių aukos įrašas neišliko.
Pirmame altoriaus tarpsnyje yra šv. Vincento Pauliečio paveikslas, kuriame šventasis
vaizduojamas viena ranka laikantis kūdikį, kita – priglaudęs vaikelį. Paveikslo rėmas rokoko
stiliaus, paauksuotas. Anksčiau buvo šv. Pranciškos Romietės, V. Žylio žmonos Pranciškos
globėjos, paveikslas. Šonuose ant pjedestalų stovi XX a. IV ketvirčio medinės statulos:
kairėje – šv. Pranciškaus, dešinėje – šv. Onos. Šv. Pranciškus dešinįjį delną ištiesęs maldai,
kairįjį su kryžiumi priglaudęs prie krūtinės. Šv. Ona kaire ranka laiko knygą, dešine laimina.
Altoriaus antrame tarpsnyje – šv. Marijos Magdalietės paveikslas. Dešinę ranką ji
priglaudusi atgailai prie krūtinės, kaire ranka laiko knygą, šalia – žmogaus kaukolė. Virš
paveikslo debesyse – dvi angeliukų galvutės, Dievo akis ir spinduliai.
Altorius baigtas įrengti 1903 m.
Altorius istoriškai žymus tuo, kad XX a. 8-ajame dešimtmetyje jo pakyloje buvo slepiami draudžiami „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ rankraščiai ir leidiniai.
PAVEIKSLAI
1960 m. klebonas J. Žemaitis organizavo bažnyčios gražinimą, darbams vadovavo dailininkas Eduardas Žilys. Presbiterijos lubose E. Žilys nutapė freską Apsireiškimas, o virš
vargonų – freską Šv. Cecilija. Centrinėje navoje kairėje pusėje yra paveikslai Jėzus laimina
vaikučius ir Dvylikametis Jėzus šventykloje tarp Šventojo Rašto žinovų (dailininkė Genė
Noreikienė); dešinėje pusėje – Jėzus išgydo neregį, Angelas išvaduoja šv. Petrą iš kalėjimo ir
Šv. Pauliaus atsivertimas prie Damasko vartų (dailininkė Danutė Dambrauskienė).
Dar du paveikslai kabojo presbiterijoje: Kristus duoda šv. Petrui dangaus karalystės raktus ir Kristus kalbasi su samariete prie šulinio. Dabar šie paveikslai yra Alytaus Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.
Kunigų zakristijoje kabojo Kalesninkų dvarininko J. Chmielevskio padovanotas
šv. Jono Krikštytojo vertingas paveikslas su užrašu:
Na herbowny zasczryt Wielmožnego, Igo Mči Pana Jana Chmieliewskiego starosty Metelskiego, wojta Simienskiego, Pana mego milosciwego pryzydorocznym Apliawzie swietego
Patrona Tu služebniczym chenciom meta naznoczna niedespertuye u nog maiąc przytulienie;
swęty jan swych lask, dziwnie Czini Cienie, w domu Chmieliewskich, ksienzyc gwiazda w slawie herbowne…[neįskaitoma]… o kaznie wieczno chwale Ja przy…[kur būta metų, išplėšta]
do stop panskich mierze…“.
Paveikslas senas. Kaip rašo Petras Biržys, [v]iršuje šv. Jonas, ėriukas, anuolėliai, viduryje
herbas, raudoname dugne šešiakampė žvaigždė ir apačioje pjautuvo pavidalo mėnulis.
Apie 1746 m. dvarininkas J. Chmielevskis ėjo Simno vaito ir Metelių storastos pareigas291.
Paveikslas restauruotas, saugomas M. K. Čiurlionio muziejuje. 1931 m. jis buvo eksponuojamas Pirmojoje bažnytinio meno parodoje Kaune (1931 m. birželio 14 d. – liepos 12 d.,
291 V. Gidžiūnas. Iš Simno istorijos. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. D. 1. Roma, 1965, p. 145–
174.
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Šv. Jonas Krikštytojas. Nežinomas XVIII a. dailininkas. Drobė, aliejus. M. K. Čiurlionio muziejus Mt-7166
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kat. Nr. 40). Į nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinius įtrauktas 2006 m.
nupirkus iš Vilniaus antikvaro centro. Atpažintas pagal muziejuje saugotas prieškarines
nuotraukas (muziejininko Oskaro Daugelio informacija, 2019 m.). Kaip pateko į Vilniaus
antikvaro centrą, duomenų nėra.

Paveikslas Angelas šv. Petrą išvaduoja iš kalėjimo.
Dail. D. Dambrauskienė

Paveikslas Jėzus išgydo neregį.
Dail. D. Dambrauskienė

Paveikslas Jėzus laimina vaikučius.
Dail. G. Noreikienė

Freska Apsireiškimas. Dail. E. Žilys
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Paveikslas Dvylikametis Jėzus šventykloje tarp
Šventojo Rašto žinovų. Dail. G. Noreikienė

Paveikslas Šv. Pauliaus atsivertimas prie Damasko
vartų. Dail. D. Dambrauskienė

Paveikslas Kristus duoda šv. Petrui dangaus karalystės
raktus Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių
Pagalbos bažnyčioje. L. Jakimavičiaus nuotr.

Paveikslas Kristus kalbasi su samariete prie šulinio
Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos
bažnyčioje. L. Jakimavičiaus nuotr.
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Freska Šv. Cecilija. Dail. E. Žilys

ŠVIESTUVAI
Klebono G. Bulevičiaus inicityva buvo pagaminti kalto metalo centrinės navos šviestuvas ir sieniniai šviestuvai. Autoriai broliai Aloyzas ir Andrius Liaukai. (1991 m.).

Centrinės navos sietynas ir sieninis
šviestuvas. 1991 m. Autoriai broliai
Aloyzas ir Andrius Liaukai.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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KRIKŠTYKLA
Krikštykla yra tarp presbiterijos ir Švč. Jėzaus Širdies altorių. Tai A. Karaliaus dirbtuvių
1888–1890 m. neobarokinio stiliaus statinys. Vertinga sarkofago formos Viešpaties stalo ornamentika, puošianti stalo priekį, kampus ir fasadą. Virš stalo – Kristaus krikšto paveikslas.
Šv. Jonas Krikštytojas dešine ranka pila Jėzui ant galvos vandenį, kairėje jo rankoje – pailgintas kryžius.

Krikštykla. 1888–1890 m. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Krikštyklos sarkofago formos korpusas (mensa), puoštas riestėmis, išlankstytas gofruotų kaspinų tipo
ornamentais ir papildytas akanto lapų motyvais. Simnas, XVIII a. A. Šeškevičiaus nuotr.

AUKŲ ALTORĖLIS
Altorėlis yra didžiosios navos dešinėje pusėje, šalia Rožinio Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Pirmą kartą paminėtas 1816 m. Tikėtina, kad šis altorėlis buvo įrengtas XVIII a.
IV ketvirtyje. Altorėlio Viešpaties stalas – sarkofago formos, puoštas rokoko stiliaus ornamentais. Altorėlyje yra Švč. Jėzaus Vardo paveikslas. Manoma, kad paveikslas yra Nikodemo Silvanavičiaus (1834–1919) tapytas 1895 m. Aukotojas – Kazimieras Matulevičius iš
Gluosninkų kaimo. Šis fundatorius lėšas aukojo ir Rožinio brolijos koplyčios šv. Kazimiero
ir šv. Veronikos vitražams. Iš viso paaukojo 300 rublių. Vitražai iki šių dienų neišliko, per
Antrąjį pasaulio karą bombarduojant išdužo. Altorėlio viršuje – ažūrinis frontonėlis su
kryželiu292.
Paveiksle vaizduojamas vaiko amžiaus Jėzus, stovintis ant lotyniškos hierogramos IHS
(Jėzus, žmonių išganytojas). Jėzus pavaizduotas kaip valdovas: dešine ranka laimina, kairėje
rankoje laiko valdovo obuolį su kryželiu. Hierogramos raidžių ir kryželio aptaisai – iš storos
žalvario skardos. Paveikslo rėmai mediniai, bronzuoti.
Altorėlis skirtas maisto produktams aukoti. Dar iki XX a. 7-ojo dešimtmečio žmonės
aukodavo: sviesto, sūrio, kiaušinių, karkų, dešrų ir kt. Vėliau šis paprotys išnyko.
292 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 434.
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Aukų altorėlis. Rokoko stiliaus ornamentais puoštas altorėlio sarkofago tipo korpusas (mensa).
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Kristaus karaliaus paveikslas.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Tarpukariu ir dar kelis dešimtmečius po Antrojo pasaulinio karo Aukų altorėlį Trijų
karalių šventės proga dengdavo liaudiška lovatiese, pakabindavo Kristaus karaliaus paveikslą
(jį turėjo J. Šeškevičius). Šventino ne tik kreidą, bet ir auksinius vestuvinius žiedus. Tikintieji parėję iš bažnyčios ant durų kreida rašydavo: K + M +B +.
SAKYKLA
Sakykla įrengta 1888–1890 m. tradicinėje vietoje – kairėje centrinės navos pusėje
prie pirmojo pilioriaus. Autorius – A. Karalius. Į ją patenkama laiptais iš šiaurinės navos.
Staliaus darbo, kampuose – dvi paauksuotos kolonėlės. Sienos puoštos rokoko ornamentais
ir Eucharistijos simboliais: kryžiumi, kieliku su šv. Ostija, inkaru (Tikėjimas, Meilė, Viltis)
ir lauro šakele. Visa tai stovi ant debesėlių293. Sienelės dažytos melsvai pilkais blizgančiais
dažai, plokštės – žydrais. 3.18;
Sakyklos stogelis puoštas XIX a. drožtais apvadais, imituojančiais draperiją, užbaigtas
Žemės rutuliu su kryželiu.
293 Ten pat, p. 417.
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Sakykla, puošta Eucharistijos simboliais ir rokailiais. A. Šeškevičiaus nuotr.

VARGONAI
Pirmasis Simno bažnyčios rašytiniuose šaltiniuose užtinkamas instrumentas – penkių
balsų pozityvas, stovėjęs mūriniame chore. Jo remontu rūpinosi tuometis klebonas Antanas
J. Jacevičius (Simne klebonavo 1738–1742 m.).
1771 m. inventoriuje paminėta, kad bažnyčioje yra vargonai294.
Virš vargonų yra didelė salė, anksčiau vadinta Bokšto sale. Žinių, ar salė taip vadinta
dėl to, kad toje vietoje buvo bokštas nėra. Kunigas M. Miškauskas bandė statyti bokštą, bet
sukliudė Pirmasis pasaulinis karas.
294 Ten pat, p. 419.
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Simno bažnyčios vargonai. Vikipedijos nuotr.

Vargonų griežykla. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Simno bažnyčios 1816 m. inventoriuje rašoma, kad kunigo klebono M. Miškausko
(Simne klebonavo 1778–1815 m.) rūpesčiu 1796–1797 m. pastatyti nauji vargonai, kainavę
1200 prūsiškų talerių. Šie vargonai buvo 16 balsų, pučiami 4 dumplėmis, turėjo būgną ir
varpelius295. Vargonus 1892 m. remontavo meistras Paulauskas, jam už darbą sumokėjo 225
rublius296.
1902–1903 m. Varšuvos vargonų meistras Leopoldas Blombergas pastatė naujus vargonus ar tik atnaujino297.
1911 m. Kauno vargonų meistras Jonas Garalevičius (1871–1943) sumontavo naujus
romantinio stiliaus vargonus. Tai patvirtina griežykloje išlikusi firminė emblema su įrašu
J. Garalevičius. Meistras Kaune turėjo muzikos
instrumentų dirbtuvę, gamino ir kankles, kurios kainavo nuo 5 iki 10 rublių (1910 m.). Kaip
ir senieji, dabartiniai vargonai turi 2 manualus,
pedalus ir 16 registrų. Iki XX a. 6-ojo dešimtmečio
oras į dumples buvo paduodamas už vargonų
minant didžiulius pedalus. Tai darydavo senasis dzvaninykas Vincas Vaitulevičius. Klebonas
Vargonų meistro J. Garalevičiaus įrašas.
J. Žemaitis procesą motorizavo. Dabar vargonų
A. Šeškevičiaus nuotr.
klaviatūra jau susidėvėjusi, jai reikia remonto,
vargonams – taip pat.
Dabartinius vargonus finansavo Dubininkų
(Dubinykų) dvarininkai Andrius ir Magdalena
Gegužinskai. Griežykloje už vargonininko nugaros žalvarinėje plokštėje yra užrašas: Šie vargonai įtaisyti Magdalenos Gegužinskienės. 1911 m.
A. M. D. G. Kai vargonai buvo baigti montuoti,
dvarininkė užsigeidė juos pamatyti iš arčiau. Buvo
jau garbaus amžiaus, nepajėgi pati užlipti. Keturi
vyrai ją laiptais nešte užnešė. Vargonais buvo
Vargonai. Įrašas: Šie vargonai įtaisyti
patenkinta. Naujieji vargonai kainavo 900 rublių. Magdalenos Gegužinskienės. 1911 m. A. M. D.
A. ir M. Gegužinskai palaidoti Simno kapinėse,
G.
vakarinėje pusėje šalia pagrindinio tako.
Bažnyčios vargonai išsiskiria įdomiu dekoru. Tai meniškiausias klasicizmo stiliaus
pavyzdys Lietuvoje. Vargonų centre stovi karalius Dovydas, dešine ranka atsirėmęs į arfą,
kaire laikantis skeptrą. Jis vilki antikinius kario drabužius, avi aukštaauliais batais, ant galvos – karūna. Nuo dešiniojo peties iki žemės krinta apsiaustas. Arfa, karūna ir skeptras
bronzuoti. Šonuose ant voliutinių sparnelių pasodinti du angeliukai. Kairysis angeliukas
abiem rankomis laiko atverstą knygą, o dešinysis – skeptrą298.
295 VU, f. 102–439.
296 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 434.
297 VU, f. 102–439.
298 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 422.
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Vargonai. Karalius Dovydas dešine ranka laiko arfą, kaire – skeptrą.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Vargonai. Angeliukas skaito knygą.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Vargonų prospekto detalė.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Centre įkomponuoti reljefiniai drožiniai
su fantastiniais drakonais, kurie vaizduojami
su ilgais dantytais sparnais, grifų kojomis,
smailiomis ausimis. Prasižiojusių drakonų
figūros apipintos draperijų. Augalų lapai susilieja su drakonų sparnais, o drakonų uodegos susuktos į spiralės pavidalo užraitus su
apskritimu centre.
Simno vargonai dėl architektūrinio
sprendimo ir drožybos elemento yra vieni
iš originaliausių ir įdomiausių Lietuvoje.
Jų puošybai panaudotų drakonų motyvų
analogų neaptikta nei Lietuvoje, nei kitose
šalyse299.
Vargonų prospekto detalė. A. Šeškevičiaus nuotr.
Vargonų choro baliustrada (ažūrinė
sienelė, tvorelė) nulieta iš betono pagal klasikinius stilistinius pavyzdžius. Ją sudaro keturi
segmentai tankiai sustatytais baliustrais. Segmentus skiria stulpeliai, dekoruoti lapais ir
gėlėmis.
299 Ten pat.
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Legenda byloja, kad bažnyčios statytojai milžinai Simas ir Sinas kažkur vargonuose
paslėpė savo smuikus. Jais ateina griežti didelių nelaimių – karo, bado ir maro – metu. Tada
groja naktimis Requiem per gedulingas šv. Mišias. Tai perspėjimas, kad žmonės nusisuko
nuo Dievo.
Klausykla – XX a. 3–4 dešimtmečių dirbinys. Meistras nežinomas. Klausykla stovi kairiojoje navoje prie bažnyčios šoninės sienos, pakelta ant stačiakampės pakylos. Klauptas
netaisyklingo keturkampio formos. Klausyklos viduje įrengtas pasėstas nuodėmklausiui.
Priekyje – suveriamosios durelės, dengiančios nuodėmklausio veidą. Ant suveriamųjų durelių vaizduojamos ąžuolo šakelės su gilėmis (tautinis motyvas). Klausyklos šonuose esantys sparnai papuošti riestėmis. Į klausyklos langelius įstatyti pinučių langeliai. Didesnėse
duryse iš vidaus yra du pailgi stalčiukai. Durys puoštos pailgais rėmeliais.
Gausiai dekoruota klausyklos viršutinė dalis: ją puošia simetriškos riestės, aukščiau yra
skydelis su lietuviškais šv. Petro inicialais „Š. P.“ Po riestėmis – šv. Petro raktų bareljefas.
Klausykla vertinga kaip rūpestingai ir meniškai padarytas bažnytinis baldas, būdingas
tam tikram laikmečiui.
Kitos klausyklos padarytos XX a. paskutiniajame dešimtmetyje, grubaus darbo,
neišvaizdžios. Priekyje – bordo spalvos užuolaidėlės. Viena klausykla stovi priebažnytyje.
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS IR ŠVČ. JĖZAUS VARDO PROCESIJŲ ALTORĖLIS
Altorėlio dalys, manoma, yra XVIII a. pirmos pusės ir XX a. pirmos pusės. Autorius
nežinomas. Dirbinys priskiriamas liaudies kūrybai. Altorėlis dvipusis. Kompozicija perimta iš barokinių dirbinių. Vertingi XVIII a. drožinėti altorėlio ažūriniai sparnai. Vienoje
altorėlio pusėje – Švč. Jėzaus Vardo atvaizdas, kitame – Švč. Mergelė Marija. 8.26
Švč. Jėzaus Vardo paveikslas
primityvus. Jėzus pavaizduotas stovintis ant raidžių „IHS“. Raidės iškirptos
iš skardos lakšto.
Švč. Mergelės Marijos paveikslo
aptaisą sudaro rūbų lakštas, mėnulis
ir dvi karūnos su prikaltais kryželiais.
Marijos ir Kūdikėlio galvos tiesiog
iškirptos iš XIX a. pabaigos ar XX a.
pradžios leidinių ir priklijuotos prie
faneros. Švč. Mergelė Marija kaire ranka laiko Jėzų. Abu paveikslai atrodo
negrabūs.
Stalelis dažytas žalsvai mėlyna
spalva, viršutinė dalis šviesiai melsva.
Procesijų altorėlis
Procesijų altorėlis
Švč. Jėzaus vardas.
Švč. Mergelė Marija.
Altorėlis neturi meninės vertės. Vietos
Kultūros paveldo departamen- Kultūros paveldo departa- gyventojų vadinamas lenkiškuoju, nes
to prie Kultūros ministerijos
mento prie Kultūros minjį įsigijo lenkuojantys parapijiečiai.
kultūros vertybių registre
isterijos kultūros vertybių
unikalus objekto
registre unikalus objekto Tikėtina, kad priklausė Rožinio brolijai.
kodas 38082
kodas 38083
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Klausykla. XX a. 3–4 deš. Autorius nežinomas. A. Šeškevičiaus nuotr.
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NEKALTOJO PRASIDĖJIMO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS,
AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PROCESIJŲ ALTORĖLIS
Kairėje – procesijų altorėlis
Nekaltojo prasidėjimo
Švč. Mergelė Marija. Kultūros
paveldo departamento prie
Kultūros
ministerijos kultūros
vertybių registras.
Unikalus objekto kodas
38087
Dešinėje – procesijų
altorėlis Aušros Vartų
Švč. Mergelė Marija. Kultūros
paveldo departamento prie
Kultūros
ministerijos kultūros
vertybių registras.
Unikalus objekto kodas
38088

Tai XX a. pradžios (1908–1914) Suvalkų dirbtuvės dirbinys. Manoma, kad autorius –
Adomas Karalius. Paveikslus tapė vilnietis Stanislovas Gobia. Altorėlis neorokoko stilistikos. Susideda iš žemos pakylos ir ažūriniais drožiniais puoštos viršutinės dalies. Abiejose
pusėse – paveikslai: Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos paveikslas su monograma
„SM“ virš Marijos mantijos ir Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas su hierograma MARIA. Viršuje – altorėlio karūna ir nedidelis kryželis. Altorėlio pagrinde yra skylės
lazdoms įmauti, kad būtų galima nešti.
ŠVČ. TREJYBĖS, APREIŠKIMO PROCESIJŲ ALTORĖLIS
Kairėje – procesijų altorėlis
Apsireiškimas Švč. Mergelei
Marijai. Kultūros paveldo
departamento prie
Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas
38090

Dešinėje – procesijų
altorėlis Švč. Trejybė.
Kultūros paveldo
departamento prie
Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas
38089
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Tai XX a. pradžios (1908–1914) Suvalkų dirbtuvės dirbinys. Manoma, kad autorius –
Adomas Karalius. Paveikslus tapė vilnietis Stanislovas Gobia. Altorėlis abipusis, neorokoko
stiliaus. Pakyla žema. Jose yra skylės lazdoms įmauti, kad būtų galima nešti. Nešdavo keturios merginos, vilkinčios dzūkiškais tautiniais drabužiais. Viršutinė altorėlio dalis puošta
ažūrinėmis riestėmis. Viršūnėje – grakšti karūna su kryželiu. Virš Švč. Trejybės paveikslo
yra monograma „STR“, o virš Apreiškimo paveikslo – „AM“.
Po Antrojo pasaulinio karo buvo dar du altorėliai, papuošti baltu tiuliu. Jie stovėjo prie
paskutinių piliorių. Šiuos altorėlius nešdavo per šv. Velykas, atlaidus mergaitės, vilkėdamos
baltas vestuvines sukneles. Altorėliai iki šių dienų neišliko.
BAŽNYTINIAI BALDAI
Klauptas (I). XX a. 3–4 dešimtmečių dirbinys. Autorius nežinomas. Trivietis klauptas
stovi centrinės navos gale, kairėje pusėje. Į klauptą įeinama pro dešinėje pusėje esančias siauras dureles. Viduje yra platus pasėstas ir nuožulni lentelė atsiklaupti, priekyje – lentynėlė,
viršuje – griovelis, kuriame įtaisyta slanki žema medinė žvakidė. Klaupto priekyje ir šonuose
sienelės dekoruotos ornamentais. Klauptas vertingas kaip Lietuvoje retas bažnytinis art deco
stiliaus baldas300.

Art deco stiliaus klauptas XX a. 3–4 deš. A. Šeškevičiaus nuotr
300 Ten pat, p. 425.
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Klauptas (II). XX a. pabaigos dirbinys, pagamintas Lietuvoje. Autorius nežinomas.
Didieji klauptai. XX a. pabaigoje padaryti Lietuvoje klebonaujant kunigui
J. Matulevičiui. Autorius nežinomas. Stovi centrinėje navoje.
Katafalkas. Iki XX a. 6-ojo dešimtmečio katafalkas buvo trijų tarpsnių, medinis. Kai
nenaudodavo, jį pastūmėdavo po sakykla. Dažytas juodai, su baltomis juostelėmis kampuose. Dabartinis – kalto metalo, autorius nežinomas.
SAKRALINIAI DIRBINIAI IR LITURGINIAI DRABUŽIAI
Skulptūra „Prisikėlęs Kristus“. XVIII a. pab. – XIX a. pradžios statulėlė. Autorius
nežinomas. Tikėtina, kad tai klebono M. Miškausko (Simne klebonavo 1778–1815 m.)
dovana. Kristaus apsiaustas sukietintos ir suraukšlintos drobės, dažytas purpuro spalva.
Kairėje rankoje Kristus laiko kryžių, dešine laimina.
Kryžius su skulptūra „Nukryžiuotasis“ (I). XVIII a. pabaigos ir XX a. pradžios drožtas
medžio dirbinys. Kabojo klebonijoje. Nukryžiuotojo kūnas ištęstas, pavaizduotas miręs. Po
šonkaulių lanku įdubęs pilvas, rankos iššokusiais raumenimis ir sausgyslėmis. Klubus dengia siaura drobė. Galva nusvirusi į dešinę pusę. Kryžiaus viršuje – balta banderolė ant kurios
juodai užrašyta „IN/RI“. Kristaus skulptūra vertinga dėl įdomios plastikos ir meistriškos
drožybos.

Skulptūra Prisikėlęs Kristus. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto kodas 38048
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Skulptūra Nukryžiuotasis.
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė.
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, 2003, p. 438.

Skulptūra Nukryžiuotas Kristus. XIX a. pradžia.
Šalia – akmeninė švęsto vandens vandeninė.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Skulptūra Nukryžiuotasis.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Kryžius su skulptūra „Nukryžiuotasis“ (II). XIX a. pradžios nežinomo autoriaus
medžio drožinys. Kabo priebažnytyje, dešinėje pusėje, prie švęsto vandens akmens (vandeninės). Kristus pavaizduotas miręs, užmerktomis akimis, dešiniajame šone – žaizda.
Galvą vainikuoja iš stambių šakų supintas vainikas. Strėnos perrištos drapiruota drobule,
kairiame šone surišta stambiu mazgu. Lieknas liemuo, sunkūs patinę vokai. Perteikiama
rimtis ir Kristaus aukos didybė. Sukryžiuotų kojų viršuje esanti pėda ir abiejų kojų blauzdos
nudilusios. Kryžius nudažytas rudai. Viršuje prikalta horizontali balta banderolė, ant kurios
juodais dažais užrašyta „INRI“. Skulptūra daug kartų perdažyta. Pasižymi liaudies drožybai
būdingais bruožais. Tai viena įdomiausių Nukryžiuotojo skulptūrų Alytaus dekanate301.
Kryžius su skulptūra „Nukryžiuotasis“ (III). XIX a. pradžios nežinomo autoriaus
medžio drožinys. Kabo klebonijoje. Kryžius sukaltas iš paprastų natūralios medžio spalvos lentų. Nukryžiuotojo kūnas ištęstas, grakštus. Rankos, blauzdos, pėdos ir plaštakos
šiek tiek pailgintos. Kristaus galva nusvirusi į dešinę. Veidas siauras, su vešliais juodais
ūsais ir barzda. Tikėtina, kad skulptūra išdrožta vietinio meistro. Kryžiaus viršuje – vertikali banderolė, ant kurios užrašyta INRI302. Kristaus skulptūra įdomi, turinti liaudiško
nuoširdumo, suteikiančio savitą atspalvį.
301 Ten pat, p. 438.
302 Ten pat.
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Altoriaus kryžius (I). XVIII a. pab. – XIX a.
pradžios nežinomo autoriaus medžio drožinys. Sukaltas iš siaurų lentučių. Viršuje prikalta vertikali balta banderolė, ant kurios juodais dažais užrašyta INRI.
Kryžiaus pjedestalą puošia siauri, vertikaliai išdėstyti
lapai, ornamentai ir kaspinu perjuostas laurų vainikas.
Kryžiaus papėdėje drožinyje vaizduojama kaukolė,
kapo lenta ir susiraitęs žaltys. Pjedestalo apačioje
baltais dažais ranka užrašyta: 1887 RO. Tikėtina, kad
įrašas nurodo kryžiaus taisymo ar perdažymo datą.
Nukryžiuotojo kūnas liaunas, per klubus perrišta
drobulė dešinėje surišta. Krūtinės ląsta atsikišusi.
Kristaus veidas trikampis, akys užmerktos, barzda
dvišakė. Ant galvos – erškėčių vainikas. Skulptūra apnykusi: nuskilę rankų pirštai, nėra drobulės galo.
Tikėtina, kad šis kryžius stovėjo Didžiajame altoriuje. Vėliau jį naudojo kaip katafalko kryžių. Dabar
nebenaudojamas303.
Altoriaus kryžius (II). XVIII a. pab. – XIX a.
pradžios nežinomo autoriaus medžio drožinys su
metalo elementais. Stovėjo ant Rožinio Švč. Mergelės
Marijos altoriaus Švč. Dievo Motinos, Nuolatinės Gelbėtojos altorėlio. Šio kryžiaus autentiškas tik pjedestalas. Kryžius ir Kristaus atvaizdas yra vėlesni, lieti iš
metalo. Visas kryžius padengtas bronzos pudra, po
jos sluoksniu matyti, kad pjedestalas buvo dažytas
rudai304. Pjedestalo drožyba būdinga vėlyvojo baroko
stiliui. Dekoruotas riestėmis, ornamentais, liepsnelėmis. Kryžius turi istorinę ir meninę vertę.
Altoriaus kryžius (III). XX a. antrojo dešimtmečio medžio drožinys. Tikėtina, kad kryžių padarė
Matas Menčinskas (1896–1942), gimęs Ostampo kaime. Kryžiaus papėdėje pavaizduota uola, žaltys ir
Dešimties Dievo įsakymų lentelė. Kryžius pasižymi
grakščiomis formomis. Nukryžiuotojo kūnas kresnas, per strėnas perrišta drobule, dešinėje surišta į
mazgą. Jėzaus kūnas rusvas, plaukai tamsiai rudi, uolos ir žaltys žalsvai rusvi. Kryžiaus viršuje prikalta balta banderolė su įrašu INRI. Drožyba primityvi, galbūt
Matas Menčinsko sukurtas dar vaikystėje. Kryžius
stovėjo ant Švč. Jėzaus Širdies altoriaus tabernakulio.
303 Ten pat.
304 Ten pat.
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Altoriaus kryžius (I). Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras. Unikalus
objekto kodas 38049

Altoriaus kryžius (III). XX a. 2- as deš. Simnas.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Kielikas su patena (I). Padarytas apie 1897–
1908 m. auksakalio E. Klimovičiaus (Varšuva). Kieliko pėda apskrita, pagražinta rumbeliais. Kojelė
vazos formos, taurelė varpelio pavidalo. Kielikas
auksuotas, išskyrus pėdą. Ant pėdos išgraviruota
aukotojo monograma X.W.W.
Kieliką ir pateną užsakė Simno klebonas
Vincentas Martynas Vaičiūnas (Simne klebonavo 1897–1909 m.). Kielike yra įkalta auksakalio
pavardė KLIMOWICZ.
Patena – nedidelė lėkštelė su siaurais atlankais
ir sėklia, plokščia įduba, jos šlaitai žemi. Ant atlanko išgraviruotas signaculum su riterio kryželiu
apskritime.

Altoriaus kryžius (II). Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras. Unikalus
objekto kodas 38050

Patena. Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos kultūros
vertybių registras. Unikalus objekto
kodas 38055
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Kielikas (I). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38053

Kielikas (II). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38052

Komuninė. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto
kodas 38060

Kielikas (II). Sukomponuotas iš kelių detalių. Pėda, kojelė ir kraitelė sukurtos XVII a.
II ketvirtyje. XX a. pradžioje kieliką rekonstravo Varšuvos auksakalys Teodoras Augustinas
Verneris. Jis užlopė skylę pėdoje, į kraitelę įstatė naują taurelę. Indo pėda apvali, ornamentuota, į ją inkorporuotos sparnuotos angeliukų galvutės. Taurelės kraitelė ažūrinė, dekoruota angeliukų galvutėmis su sparnais. Naujesnėse kieliko dalyse yra auksakalio spaudas
WERNER. Tai ankstyvojo baroko stiliaus liturginis dirbinys, vertingas sakralinio taikomojo
meno palikimas305.
Kielikas (III). XX a. II ketvirčio – 1944 m. nežinomo autoriaus dirbinys, pagamintas
Kaune iš žalvario, paauksuotas. Sudarytas iš pėdos, kojelės ir taurelės. Pėda apskrita, su siaura atlanko juostele. Kojelė vazos formos. Taurelė pusės ovalo formos. Pėdos apatinėje pusėje
pieštuku įrašyta: Kun. V. Vait. Tikėtina, kad kielikas priklausė kunigui Vytautui Jonui Vaitauskui (Simne tarnavo altaristu 1995–1997 m., palaidotas Simno bažnyčios šventoriuje). Kielikas vertingas kaip gražiomis proporcijomis pasižymintis Lietuvos auksakalystės dirbinys.
Komuninė. XIX a. IV ketvirčio Norblino firmos (Varšuva) gaminys. Susideda iš pėdos,
kojelės ir taurelės. Pėda apskrita, puošta vynuogienojais. Kojelė vazos pavidalo, puošta ornamentais, taurelė – taip pat. Komuninė uždengta ornamentuotu dangteliu, viršuje užsibaigia
nedideliu kryžiumi. Ant komuninės pėdos įkaltas firmos ženklas: NORBLIN [&?] Cº/PLATER / WARSZAWA. Komuninė – saugotina vertybė306.
305 Ten pat.
306 Ten pat.
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Ligonių patena. XX a. II ketvirčio –
1940 m. nežinomo autoriaus dirbinys. Patenos centre yra dangteliu uždengiama
kapsulė. Dangtelio viršuje išgraviruotas
Apokalipsės avinėlis. Jo priekinė dešinė
koja pakelta ir sulenkta, apie galvą – nimbas. Prie avinėlio dešinės pusės priglaustas
kryžius, jo viršuje – kryželis apskritime.
Simno bažnyčios ligonių patena – viena iš
meniškiausių tokios paskirties dirbinių Lietuvoje307.
Monstrancija (I). XIX a. I ketvirčio nežinomo autoriaus dirbinys, pagamintas Vilniuje. Susideda iš pėdos, kojelės ir viršutinės
dalies. Pėda ovali, puošta pailgais lapais su
perlų vėriniais. Kojelė vazos formos, jos apačia puošta lauro lapais, viršuje – stilizuotais
lapais. Kraitelė sudaryta iš lapų, į ją įstatyta
viršutinė monstrancijos dalis. Jos centre –

Monstrancija (I). Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38063

Ligonių patena.
D. Vasiliūnienė, S. Smiligytė-Žeimienė.
Lietuvos sakralinė dailė. 2003. p. 455.

Monstrancija (II). Kultūros
paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos kultūros
vertybių registras. Unikalus
objekto kodas 38062

Relikvijorius. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto
kodas 38064

307 Ten pat.
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Ostijos langelis, apjuostas lauro lapų girlianda su perlų vėriniu. Langelį gaubia trumpi
spinduliai. Apie spindulius yra dviejų vynuogienojo šakų su lapais ir uogų kekėmis vainikas.
Apačioje jis sukryžiuotas ir surištas kaspinu. Iš vynuogienojo vainiko išeina ilgesni spinduliai. Tai vertingas meniškas klasicizmo stiliaus dirbinys308.
Monstrancija (II). XIX a. IV ketvirčio Norblino firmos (Varšuva) dirbinys. Pėda ovali,
papuošta vynuogienojais. Kojelė vazos formos, puošta ornamentais. Viršutinės dalies centre – Ostijos dėžutė, apie ją išlankstytos juostelės su lapais. Aplink ją – spindulių vainikas.
Aukščiau – Švč. Trejybę, Dievą Tėvą, Prisikėlusį Kristų, angeliukus, Šv. Dvasią vaizduojantis
reljefas. Monstrancijos viršūnėje – karūna su kryželiu. Ant monstrancijos pėdos yra įkaltas
firmos ženklas: NORBLIN [&?] Cº/PLATER / WARSZAWA.
Relikvijorius. 1920–1940 m. paauksuotas žalvario ir stiklo dirbinys, padirbintas Lietuvoje. Susideda iš pėdos, kojelės ir viršutinės dalies glorijos. Pėda dviejų pakopų, remiasi keturiomis kojelėmis, puoštomis žiedais. Kojelė baigiasi atsikišusiais lapeliais. Viršutinė dalis
ažūrinė, apskrita, centre – apskritas relikvijų dėžutės langelis su ant popieriaus spausdintu
įrašu Lignum S. Crucis. Apie langelį – aštuoni lapeliai ir perlų vėrinys. Visą viršutinę dalį
juosia ažūrinė gėlyčių juosta. Tai originalus saugotinas liturginis dirbinys309.
Altoriaus žvakidės. XIX ir XX a. lietuviški dirbiniai. Prieš pat holokaustą (1941) Simno
žydų rabinas Dovas Baeras Šnitzeris kelias altoriaus žvakides perdavė J. Šeškevičiui. Matyt,
nujautė artėjančią tragediją ir nenorėjo, kad sinagogos turtas patektų į žudikų rankas. Šios
žvakidės dar ir dabar puošia altorius. J. Šeškevičius žvakides prižiūrėdavo, jas blizgindavo,
kiek sugebėdavo – restauruodavo.
Lampadionas. XIX a.
II pusės – XX a. pradžios
dirbinys. Simno bažnyčioje lampadionas buvo naudojamas Velykų žvakei.
Jis susideda iš apskrito
pagrindo, ilgos kojelės ir
lempos laikiklio su ažūriniu krepšeliu aliejinei
lemputei įstatyti. Korpuso
apačioje yra dirbtuvių ženklas: БPATЬEBЪ / ΠPИВЧЯТЬ310.
Klūpantis angelas su
žvake. Sukurtas XVIII a.
2 pus. nežinomo liaudies
meistro. Aukštis 43,3 cm.
Kalta skarda. LDM gautas
iš Simno bažnyčios.

308 Ten pat.
309 Ten pat.
310 Ten pat.
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Lampadionas. Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras. Unikalus objekto kodas 38065

Klūpantis angelas su žvake.
Sukurtas XVIII a. 2 pus. nežinomo liaudies
meistro. LDM, LM 243. T. Kapočiaus nuotr.

Simno parapijos spaudas, skirtas antspauduoti lake.
XIX a. pab. – XX a. pr. LDM, TD 201. T.
Kapočiaus nuotr.

Bareljefas. 1901 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

Arnotas (I). XVIII a. Kauno arkivyskupijos muziejus.
E. Bagušinskaitės nuotrauka, 2016 m. Kultūros
paveldo centro fototeka

Velykinės žvakės žvakidės pėda apvali, koja aukšta, pagražinta grioveliais. Viršuje –
lėkštelė ir apvali taurelė velykinei žvakei įstatyti.
Simno parapijos bažnyčios spaudas. Sukurtas XIX a. pab. – XX a. pr. skirtas antspauduoti lake. Apskritime, įdubaus reljefo vaizdulyje – Rusijos imperijos herbas. Aplink
dviem žiedais įrašyta rusiška legenda: КАЛЬВАРИЙСКИЙ УЕЗД ЧИНОВ ГРАЖ: СОСТОЯ: РИМСКО – КАТОЛИ: ВЕРОИСПОВ: ПРИХОДА СИМНО.
Bareljefas. Pritvirtintas kairėje pusėje prie antro pilioriaus. Vaizduoja Viešpatį Pasaulio
sutvėrėją, sėdint ant debesų. Kaire ranka laimina, dešinėje – valdovo rutulys su kryželiu. Už
nugaros kryžius ir spinduliai. Žemiau angelas išsklaidęs sparnus. Iškaltas lenkų ir lietuvių
kalbomis užrašas: 200 dienų atlaidų wiena karta ant dienos / uę sukalbejima priesz szita
paveiksla / iszganytojaus / 1 Teve musu, 1 sweika Marija, 1 garbe buk. 1901. Leonas XIII.
Arnotas (I). Autorius nežinomas. Siūtas ir siuvinėtas Lietuvoje. Arnotas barokinio
kirpimo, sukomponuotas iš skirtingų stilių ir rūšies audinių. Jo šonai pasiūti iš XVIII a.
7–8 dešimtmečių šilkinės lamos, kurios fonas austas sidabro folijos juostelėmis, o gėlių
ornamentas – iš įvairiaspalvių šilkinių siūlų. Arnoto kolonoms panaudotas XVIII a.
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8–9 dešimtmečių brokatinis audinys, priskirtinas dražeto variantui. Jame sidabro folijos
juostelėmis papuoštame fone išaustas smulkių gėlių tinklas. Dražetinis audinys yra tinklinės
kompozicijos. Toks audinys buvo mėgstamas LDK gyventojų311.
Prie arnoto komplektuojama stula, kurios juosta pasiūta iš arnoto kolonų, o galai – iš
šoninių audinių312. Pasiūta iš XVIII a. III ketvirtį Lione austo brokato. Stulos šviesaus rusvo kolorito fonas išblukęs. Pagrindiniai raštai – rausvų, mėlynų, rudų atspalvių šilkiniais
siūlais brošuotos gėlių puokštės su dominuojančiu chrizantemos žiedu. Arnotas vertingas
dėl prabangios išvaizdos, puikaus audinio ir meniško, dekoratyvaus siuvinėjimo. Saugotinas
kaip muziejinė vertybė.
Krepšelis viatikinei. Kauno arkivyskupijos muziejuje saugomas krepšelis viatikinei
(Ligonių patepimo sakramentui). Manoma, kad jis pagamintas XX a. 3–4 dešimtmečiais ir
priskiriamas Lietuvoje klestėjusiam art deco stiliui313.

Stula. XVIII a. Kauno arkivyskupijos muziejus.
V. Bruneizerytės nuotrauka, 2016 m. Kultūros
paveldo centro fototeka

Krepšelis viatikinei. XX a. Kauno arkivyskupijos
muziejus. E. Bagušinskaitės nuotrauka,

311 G. Surdokaitė-Vitienė, G. Simno bažnyčios liturginės tekstilės pėdsakais. Dainava, 2018, Nr. 1, p. 33.
312 Ten pat.
313 Ten pat.
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Arnotas (II). 1900–1914 m. nežinomo autorius dirbinys. Kilmės vieta – Vakarų Europa, Lenkija. Arnoto priekyje kolona ir kryžius – iš šilkinio brokato. Šonai – šilkinio
damasto. Arnotas puoštas aukso spalvos raštais: Eucharistiją simbolizuojantys kviečiai ir
vynuogienojai, taip pat rožių žiedai. Kryžiaus kryžmoje sidabro spalva išsiuvinėta Jėzaus
hierograma IHS314.

Veliumas. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto
kodas 38071

Arnotas (II). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38070

Arnotas (II). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38069

Arnotas (III). Autorius nežinomas. Audinys – iš Vakarų Europos, siūtas ir siuvinėtas
Lietuvoje tarp 1933 ir 1938 m. Šonai – iš šilkinio damasto, kolona ir kryžius – iš atlaso,
siuvinėtas metalo siūlais, aplikacija – iš šilko, siuvinėta metalo siūlais. Priekyje – baltos spalvos kolona, nugaroje – kryžius. Koloną ir kryžių puošia vienuogienojai, kryžiaus
atšakas – kviečiai. Kryžmoje įkomponuota tapytas ir siuvinėtas Švč. Mergelės Marijos
Širdies paveikslas. Aplink paveikslą – spinduliai. Pamušalas gelsvas.
Arnotas vertingas dėl skoningo dekoro XX a. II ketvirčio modernėjančio stiliaus, jis yra
saugotinas liturginis pavyzdys315.
Arnotas (IV). Šio 1935 m. nežinomo autoriaus dirbinio kilmė – Vakarų Europa,
spėjama – Prancūzija. Arnotas siūtas iš žalio marmurinio aksomo. Dekoras auksaspalvis.
Priekyje – stulpas, nugaroje – kryžius, išsiuvinėti vynuogių lapai, kekės, ūsai, kviečių varpos.
Nugaros kryžiaus kryžmoje įkomponuota Jėzaus hierograma IHS. Aplink šią hierogramą –
spinduliai. Arnoto pamušalas pilkas. Priekio pamušale ties krūtine yra raudonais siūlais
kryželio technika siuvinėtas įrašas: AUKA / E. NEVECKIENĖS / 1935.
314 Lietuvos sakralinė dailė. Vilkaviškio vyskupija. Alytaus dekanatas. Sudarytojos D. Vasiliūnienė ir S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 467.
315 Ten pat.
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Veliumas. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto
kodas 38075

Arnotas (III). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras. Unikalus
objekto kodas 38074

Arnotas (III). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38073

Stula. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras. Unikalus objekto kodas
38079

Arnotas (IV). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
kultūros vertybių registras. Unikalus
objekto kodas 38077
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Veliumas. Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos kultūros vertybių
registras. Unikalus objekto
kodas 38078

Arnotas (IV). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių registras.
Unikalus objekto kodas 38076

Arnotas (V). XIX a. V. Balčyčio nuotrauka, 2002 m.
Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus fototeka
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Arnotas (V). XIX a. V. Balčyčio nuotrauka, 2002 m.
Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus fototeka
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Arnotas vertingas dėl skoningo spalvinio derinio, meninio siuvinėjimo ir prabangios
išvaizdos316.
Arnotas (V). Autorius nežinomas. XIX a. vid. – III ketv. Liturginis rūbas. Arnoto
kirpimas barokinis, būdingas Lietuvos XIX a. vid. šios rūšies rūbams. Arnoto šonai – iš rusiško brokato, išausto iš geltonos medvilnės ir auksaspalvės folijos juostelių. Kolonos audinys – sidabro spalvos lama. Kolonos profesionaliai siuvinėtos
fantastinėmis ryškių spalvų gėlių šakomis – nuo
vieno stiebo atsišakoja rožių, gvazdikų, katilėlių,
našlaičių žiedai, pumpurai ar uogų kekės. Kiekviena šaka – vis kitokia puokštė. Rūbas prieš kurį
laiką restauruotas ir taisytas – sudaigstyti jo audiniai. Arnotas vertingas dėl bendros darnios ir prabangios išvaizdos, įspūdingo audinio ir meistriško Kapa (I). Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos kultūros vertybių
siuvinėjimo317.
registras. Unikalus objekto kodas 38072
Kapa (I). Šio nežinomo autoriaus 1900–1914 m.
Lenkijoje sukurto drabužio puošybos motyvai
panašūs kaip arnoto (II). Kapa puošta aukso spalvos raštais: Eucharistiją simbolizuojantys kviečiai ir
vynuogienojai, taip pat rožių žiedai. Kapos gobtuvą
puošia sidabro spalvos gėlių vainikas ir Jėzaus hierograma. Ant kapos pamušalo yra įrašas: Fundator
Atonius Czyýewski/ de pago Zuwinty/ 58 rub. (aukotojas Antanas Čižauskas iš Žuvinto kaimo, 58
rubliai)318.
Kapa (II). Nežinomo autoriaus XX a. 2–3
dešimtmečių Lietuvoje sukurto juodos spalvos Kapa (II). Tarp 1900–1914 m. V. Balčyčio nuošilko liturginio drabužio skraistė puošta kryželiu trauka, 2002 m. Lietuvos kultūros tyrimų
siuvinėtomis stilizuotomis lelijomis ir rombiškomis instituto Sakralinio meno paveldo skyriaus
fototeka
akutėmis. Gobtuvas puoštas stilizuotomis tulpėmis,
jo centre – christograma iš raidžių: A, P, X, Ω.
Pamušalas juodas. Rankų darbo sagtyse iškalta
Jėzaus hierograma. Kapa vertinga kaip tautiniais
motyvais puoštas liturginis drabužis319.
Kapa (III). Pasiūta iš rožinės spalvos šilkinio
ripso, išausto XVIII a. 7–8 dešimtmečiais Prancūzijos audyklose ir papildomai dekoruoto įvairiaspalviais šilkiniais siūlais brošavimo technika.
Panašaus kolorito ir dekoro stula.

316
317
318
319

Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.

Kapa (III). XVIII a. Kauno arkivyskupijos muziejus. E. Bagušinskaitės nuotrauka, 2016 m.
Kultūros paveldo centro fototeka
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Kalėdaičių kepimo forma.
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė.
Lietuvos sakralinė dailė. T. 1, 2003, p. 462.

Kalėdaičių kepimo forma. XIX a. pabaigos lietuviškas nežinomo autoriaus dirbinys – žnyplių pavidalo, ilgomis rankenomis. Gale žnyplės sukabinamos ovaliu žiedu.
Yra dvi stačiakampės žalvarinės plokštelės
kalėdaičiams kepti. Vienoje išgraviruoti religiniai simboliai: du didesni medalionai
ir du mažesni. Didesniojo kairiojo medaliono centre pavaizduota Kristaus hierograma IHS, apie kurį puošta perlų vėriniu
ir šakelėmis su lapeliais, dešiniajame medalione – kryžius su nukryžiuotu Jėzumi.
Yra užrašas: CONSUMATUN EST (atlikta).
Mažajame viršutiniame medalione pavaizduotas kryžius, apatiniame – liepsnojanti
Jėzaus širdis320.
Procesijos liktoriai. Šeši procesijos liktoriai – taurės formos, su spalvotais stiklais.
Liktorių viduje statoma žvakutė. Kotai –
mediniai apvalūs, per vidurį – rutulio formos pagražinimai. Procesijos metu liktoriai
nešami šalia baldakimo.
Procesijos vėliavos. Kiekviena vėliava
turi tam tikrą paskirtį arba dedikuota kokiam nors šventajam, pvz., šv. Kazimierui,
šv. Antanui ir t. t. Procesijos vėliavos įsigytos
nuo antro iki paskutinio XX a. dešimtmečių
ir XXI pirmame dešimtmetyje.
320 Ten pat.
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Stula. XVIII a. Kauno arkivyskupijos muziejus.
V. Bruneizerytės nuotrauka, 2016 m.
Kultūros paveldo centro fototeka

Procesijos liktoriai. A. Šeškevičiaus nuotr.

Vėliavos Žolinės atlaidų procesijoje. Apie 2010 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

Baldakimas. Naudojamas procesijose. Baldakimą prilaiko keturi mediniai kotai,
papuošti rutuliais. Baldakimo viršus pasiūtas iš balto šilko, šonus puošia šilku siuvinėtos
rožės ir gelsvi kutai. Priekyje – auksiniais siūlais išsiuvinėta Eucharistija, šonuose – Dievo
avinėliai.

Baldakimas. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Šventorius
Šventorius per daugelį šimtmečių keitėsi. 1742 m. inventoriuje nurodyta, kad jis aptvertas medine tvora. Tvoroje kunigo A. J. Jacevičiaus (klebonavo 1738–1742 m.) lėšomis
pastatyta trijų aukštų varpinė. Pirmas aukštas – vartai į šventorių, antrame aukšte – sargo-varpininko butas su langais, trečiame aukšte – trys varpai. Taip pat šventoriuje stovėjo
lavoninė. Virš jos buvo užrašas: Veni pauper, veni princeps, veni imperator (eikš čionai,
varguoli, eikš čionai, kunigaikšti, eikš čionai, karaliau). Kitas užrašas – ties pat durimis:
Pauparis, peregrini, labores Domini siut honores (vargšo keleivio darbai teesti Viešpačiui pagarba)321. Taip pat būta kryžiaus su didele Jėzaus Kančios figūra322. Didysis varpas svėrė 15
pūdų (vienas pūdas lygus 16 kg). Taip pat buvo malksnomis dengta koplyčia323.
Šventorius klebono P. A. B. Jovido (1764–1776) buvo aptvertas mediniais pinučiais.
Matyt, ankstesnė tvora buvo supuvusi.
Kunigas M. Miškauskas (1778–1815) aptvėrė šventorių lentomis, o iš miesto pusės lentos buvo sudėtos į mūrinius stulpus. Šventoriaus vartuose buvusią jau apirusią trijų aukštų
varpinę visiškai nugriovė, o varpus sukabino virš vargonų324.
Ties didžiosiomis bažnyčios durimis 1815 m. buvo palaidotas kunigas M. Miškauskas.
Apie jo mirtį rašoma:
Simnas. 22 dieną rugpjūčio 1815 metais mirė Viešpatyje didžiai gerbiamas kunigas M. Miškauskas, Simno klebonas, Vygrių vyskupijos Sinodo teisėjas, teologijos daktaras, pasižymėjęs
mokslu ir pamaldumu, eidamas 74 metus, palaidotas šventoriuje prie suveriamųjų durų,
priešais Didįjį altorių 24-tą dieną rugpjūčio.325
1859 m., būdamas vos 28-erių, Simne mirė kunigas Juozas Ivanavičius. Apie jo mirtį
yra išlikęs pasakojimas, kad susirgęs kvietėsi kleboną A. Glovackį suteikti paskutinių
sakramentų. Atėjęs klebonas jau rado jį bemirštantį. Ligonis prieš mirtį prašė šalia
buvusiųjų, kad jį palaidotų po didžiosiomis bažnyčios durimis, nes jis negalėjo prieš mirtį
priimti Švč. Sakramento, tad turės paguodos bent tada, kai per jo palaikus eis procesija su
Švč. Sakramentu. Jei apie šio jauno kunigo mirtį išlikęs pasakojimas yra tiesa, tai ties didžiosiomis bažnyčios durimis palaidoti du kunigai: Vygrių vyskupijos sinodo teisėjas teologijos mokslų daktaras Mikalojus Miškauskas (1741–1815) ir kunigas Juozas Ivanavičius
1831– 1859)326.
Šventoriuje stovi paminklas – klasicizmo stiliaus, antikinio pobūdžio struktūros ir
formos. Tai vienitelis išlikęs paminklas buvusių švetoriuje kapinių. Pastatytas iš smiltainio,
kuris mūsų šalies sąlygomis yra neatsparus. Per daugelį metų užrašas tapo neįskaitomas,
sunyko urnos imitacija ir kryžius. Paminklą sudarė postamentas, stela ir urna viršūnėje.
Virš jos – ažūrinis geležinis kalvio darbo kryžius. Paminkle yra du skirtingu laiku iškalti ir
beveik neįskaitomi kontrareljefiniai įrašai lenkų kalba. Pirmasis iškaltas paminklą pastačius,
321 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 192.
322 VU, f. 102–439.
323 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 385.
324 Ten pat.
325 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 226.
326 Ten pat, p. 267.
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jame nurodomi trys Moderavičių šeimos nariai:
WINCENTY MODEROWICZ / Matka /
JANOWI MODEROWICZOWI / Porucznikowi
dawnuch Wojsk Pol. / Ojcu w r. 18 (…?) / Tekli w
r.1823 / Brigidzie w r. 1846 marc(a) 22 / W kwiecie
wieku siostrom / Smutną pomiątke jako dowód /
Czei i najczuszego dla Nich / zuvwiąýania z ýalem
wznosi / w r. 1846 (vertimas: tėvui, buvusios
Lenkijos armijos poručnikui Janui Moderovičiui,
[mirusiam] 18[…?], pačiame jėgų žydėjime [mirusioms] seserims Teklei, [m.] 1823 m., Brigitai,
[m.] 1846 m. kovo 22 d. – tą liūdną atminą, kaip
švelniausio prieraišumo Jiems įrodymą, 1846 m.
su gailesčiu pastato: Vincentas Moderovičius [ir]
motina).327
Antrasis, kiek vėlesnis žemiau esantis įrašas
įamžina pirmajame tekste paminėtos motinos atminimą:
Cieniom / KTARZYNY MODEROWICZOWEJ / Matki w r. 1851 zeszlej / Wincenty Moderowicz syn tę grobową pamiątkę / ze smutkiem dodaic
(vertimas: motinos Kotrynos Moderovičienės,
išėjusios 1851 m., vėlei [orig.: šešėliams] sūnus
Vincentas Moderovičius šį antkapinį atminimą
su liūdesiu prideda).
Tai vienintelis iš itin retų šio stiliaus memorialinių paminklų Užnemunės kapinėse. Todėl jis
Moderovičių šeimos antkapinis paminklas.
saugotinas ir restauruotinas328.
1991 m. Nuotr. iš knygos Lietuvos sakralinės
dailės katalogas
Kunigas S. Valentinas (klebonavo 1887–
1897 m.) 1888 m. (kiti nurodo 1895 m.) šventorių aptvėrė akmenine tvora329. Buvo padaryti ketveri ažūriniai kalto metalo vartai: dveji
pagrindiniai – į rytų pusę, kiti – į vakarų. Dveji mažieji vartai buvo pietinėje tvoros pusėje:
vieni – kunigams eiti tiesiai į kleboniją, kiti – tikintiesiems. Visi vartai išliko.
XX a. pradžioje, užėjus didelėms liūtims, kartais šventoriuje vanduo išplaudavo
mirusiųjų, palaidotų čia buvusiose kapinėse, kaulų. Todėl apie 1913 m. pietinė šventoriaus
pusė buvo išgrįsta akmenimis.
Tarpukariu šventoriuje buvo statomi misijų kryžiai. Jų būta keturių. Puošnus su ornamentais buvo rytinėje šventoriaus pusėje, kiti, paprastesni – pietinėje, prie pagrindinio tako.
Prie vieno kryžiaus buvo nedidelis klauptas maldininkams. Dar keliolika metų po karo visi
keturi kryžiai pagarbiai stovėjo. Laikui bėgant sunyko, o statyti naujus sovietai draudė.
327 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. I. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 477.
328 Ten pat.
329 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 269.
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Pirmą Antrojo pasaulinio karo dieną per vokiečių bombardavimą buvo suardyta šventoriaus
rytinė tvoros dalis. Po karo atstatyta.
Klebono V. Šeškevičiaus rūpesčiu iš vakarinės
šventoriaus pusės 1940 m. buvo padaryti akmeniniai laiptai į kapines. Jų nesant būdavo sudėtinga žiemą laidotuvių metu. Kalnas vakarinėje
pusėje gana status ir žiemą būdavo labai slidu.
Barstydavo pelenais.
1975 m. šventoriuje klebonas J. Matulevičius
pastatė Švč. Mergelės Marijos statulą (plačiau žr.
skyrelyje „Nepaklusnieji“).
Šventoriuje palaidoti kunigai J. Matulevičius
(1914–1994) ir V. J. Vaitauskas (1930–1997). Ant
Simno bažnyčios šventoriaus misijų kryžius
paminklo iškaltas užrašas: „Man gyvenimas – tai
1967 m. LCVA, P-29463. M. Sakalausko nuotr.
Kristus, o mirtis – tik laimėjimas“ (Fil. 1.21).
Rytinėje šventoriaus pusėje palaidoti Antrojo pasaulinio karo vokiečių kariai.
Klebono R. Žukausko iniciatyva 2018 m. šventoriuje sudėtos trinkelės. Perstatyta apgriuvusi akmeninė šventoriaus tvora.

Šventorius. Klebono Juozapo Matulevičiaus (1914–1994) ir vikaro Vytauto Vaitausko (1930–1997) antkapinis paminklas. Už jo kryžius, žymintis Antrojo pasaulinio karo vokiečių karių kapus A. Šeškevičiaus nuotr.
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Šiaurinėje šventoriaus pusėje yra ornamentuotas kryžius, skirtas Lietuvos 600 metų
krikšto jubiliejui (pastatytas 1987 m.).

Kryžius, skirtas Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui (1987 m.).
A. Šeškevičiaus nuotr.
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VARPINĖ
1742 m. inventoriuje nurodoma, kad yra trys varpai: vienas didelis, sveriantis penkiolika akmenų (1 akmuo = 14 svarų = 224 uncijos), kiti du mažesni. Ketvirtas – signaturka,
dar 8 maži altoriaus varpeliai. Signaturka iškelta virš bažnyčios stogo330. Ant didžiojo varpo buvo išlieta lotyniška sentencija: Vivus voco, Mortus flange, Fulgura frango (gyvuosius
šaukiu, mirusiuosius apraudu, žaibus tramdau).
Apie pirmuosius bažnyčios varpus yra išlikęs padavimas. Pasakojama, kad vienas
žmogus žiemą per Giluičio ežerą vežė du naujus varpus, skirtus Simno bažnyčiai. Vienas
varpas iš rogių iškrito, pramušė ledą ir skambėdamas nugrimzdo į dugną. Žmogus tą varpą
skenduolį prakeikė.
Po kiek laiko žiemą kitas žmogus ėjo per Giluičio ežerą į bažnyčią. Priėjo properšą.
Staiga kilo audra, properšoje pasirodė varpas skenduolis ir prakalbo, kad jei norima jį iškelti
ir pakabinti bažnyčios bokšte, Simno kunigai privalo dvyliktą valandą nakties ateiti prie
ežero ir atnešti visus daiktus, reikalingus šv. Mišioms aukoti. Po kelių dienų Simno kunigai
atėjo, atnešė reikalingus daiktus. Bet properšoje pasirodęs varpas pasakė, kad ne visi daiktai
atnešti, pamirštas dagtis žvakėms uždegti, ir vėl skambėdamas nugarmėjo į dugną.
Po kiek laiko per užšalusį ežerą ėjo kitas žmogus. Ir jis išgirdo skambant varpą.
Pasirodęs varpas prabilo: „Nebijok manęs, aš vėl iškilsiu po kiek tai metų ir, jei kas nors
mane ištrauks, nuo tada joks žmogus Giluičio ežere neprigers, o jei ne, tai kas metai turės
prigerti žmogus.“ Kadangi iki šių dienų niekas neištraukė varpo skenduolio, beveik kas
metai ežeras pasiglemžia skenduolį331.
Kada buvo pastatyta lentinė varpinė pietinėje pusėje, neaišku. Stovėjo nuo tarpukario
iki Atgimimo.
1914 m. kilus Pirmąjam
pasaulinis karui, rusai, bėgdami nuo vokiečių, iš Simno
išsivežė visus tris varpus, o Antrojo pasaulinio karo metu varpus pasisavino besitraukdami
vokiečiai. Klebonas J. Žemaitis
organizavo naują, dabartinį
varpą.
1988–1889 m. Simne tarnaujant klebonui Vytautui Gustaičiui tarpukariu pastatytą
lentinę varpinę nugriovė. Pagal
V. ir V. Kneižių projektą šalia
renesansinės bažnyčios buvo
pastatyta silikatinių baltų plytų
Simno bažnyčios varpinė. Mikrimo nuotrauka
varpinė332.
330 VU, f. 102–439.
331 A. Šeškevičius, B. Šeškevičius. Simnas. Informacinis leidinys. 2006, p. 18.
332 A. Šeškevičius. Simno šimtmečių istorija. II dalis. Kaunas, 2019, p. 70.
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Simno parapija
Jonas Jonaitis Zaberezinskis, 1520 m. pastatęs bažnyčią, įkūrė Simno parapiją. Pradžioje
Simno parapijos branduolį sudarė Simno ir Metelių dvarai su savo kaimais. Vėliau, įkūrus
naujų kaimų, parapija prasiplėtė: ją sudarė Kalesninkų dvaras, Simno miestelis ir kaimai:
Ostampas, Jančikai, Činčiauninkai, Bambininkai, Giluičiai, Kavalčiukai, Skovagaliai, Babrauninkai, Kalesninkai, Mergalaukis ir Ponkiškiai, taip pat Metelių miestelis, Buckūnai,
Papiečiai, Obelninkai ir Rinkotas333.
Apie 1520 metus įsikūrė daugiau parapijų: Balbieriškio, Alytaus, Liškiavos ir Leipalingio. Tais laikais didikai statydavo bažnyčias, kurdavo parapijas, suteikdavo bažnyčios
išlaikymą. Iš tuo metu statytų bažnyčių tik Simno bažnyčia yra išlikusi iki šių dienų, nors ir
gerokai pasikeitusi.
1526 m. bažnyčia pastatyta ir įsteigta Veisiejuose, 1537 m. – Seirijuose, 1570 m. – Lazdijuose, 1592 m. – Rudaminoje. 1598 m. Šventežeryje įsteigta kalvinistų bažnyčia, 1663 m.
Šventežerio katalikai ją atgavo.
1619 m. įsteigta Metelių parapija. Pradžioje ją aptarnavo Simno kunigai, o nuo
1730 m. – Simne gyvenęs Metelių kamendorius. Tik 1742 m. parapija susilaukė nuolatinio
kunigo334.
Vėliau įsteigtos kitos parapijos: 1703–1709 m. – Daukšių, kaip Ūdrijos parapijos filija,
1705 m. – Kalvarijos, 1717 m. – Liudvinavo, 1736 m. – Marijampolės, 1741 m. – Rumbonių,
1744 m. – Miroslavo, 1755–1757 m. – Krosnos, 1759 m. – Krokialaukio, 1810 m. –
Gudelių335.
Savanoriškai prie parapijos prisijungė dvarai su savo kaimais, kaip antai Buktininkų
dvaras su Gluosninkais ir Buktininkais, Prygos majoratas su Prygos ir Babrauninkų kaimais. Dar prisidėjo Seimeniškių majoratas su Seimeniškių kaimu ir Atesnykėlių (dabar
Atesninkai I) majoratas su Atesnykėlių kaimu.
Vilniaus vyskupo Zenkovičiaus laikais 1744 m. Sinodo nutarimu parapijų ribos buvo
pertvarkytos, parapijų kaimai priskirti artimiausiai bažnyčiai. Pagal šį nutarimą Simno
parapiją sudarė Simno miestelis, Krosna ir kaimai: Atesnykai, Buktininkai, Gluosninkai,
Mergalaukis, Ochotka, Grabauka, Rudauka, Seimeniškiai, Skituriai, Dambavaragis,
Žuvintai, Aleknonys, Zailiai, Salcininkai, Naujavalakiai, Vartai, Birščiai, Pėdiškiai, Krasenka, Babrauninkai, Kalesninkai, Ponkiškiai, Bambininkai, Činčiauninkai, Jančikai336.
Miroslavo vienuoliams buvo paskirti Verebiejai, Navininkai, Maštarieliai, Krokininkai,
Krikštonys, Atesninkai II, ir Angininkai337.
Krokialaukio parapija 1744 m. buvo priskirta Miroslavo vienuolių marijonų globai, bet
jie tų pareigų atsisakė. Todėl Simno kunigai turėjo važiuoti į Krokialaukio koplyčią aukoti
šventadieniais šv. Mišių. Apie 1759 m. buvo įsteigta ir Krokialaukio parapija.
Iki 1744 m., t. y. iki Vilniaus vyskupijos sinodo, Pasimnis, Skituriai, Dambavara333
334
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gis, Aleknonys, Žuvintai buvo Alytaus parapijos teritorija, nes šie žemės plotai priklausė
Alytaus ekonomijai. Tai matyti iš 1755 m. Alytaus klebono prelato Viktorino Aleksandro Krincevičiaus, Simno klebono Jurgio Girdausko ir Krosnos dvaro valdytojo Tado
Eidzetavičiaus, įsteigimo akto338.
Žuvintai senovėje buvo žymi vietovė. Matyt, dėl patogios geografinės padėties, nes
išsidėstę prie ežero, kuriame gausu žuvų, paukščių, o aplinkui esančiose giriose – žvėrių.
Žuvintų raktą sudarė šie kaimai: Grabauka, Vartai, Naujavalakiai, Zailiai, Skituriai, Aleknonys, Žuvintai. Trumpai Žuvintai buvo ir valsčius, kuriam priklausė šie kaimai: Žuvintai,
Saltininkai, Aleknonys, Geistarai, Zailiai, Strazdai, Birščiai, Bambininkai, Autolokai ir Romeikai339.
Žuvintai seniau buvo vadinami dvaru. Bet tuo metu Žuvintų dvaras dirbamų žemių
neturėjo, todėl valstiečiams baudžiavos nereikėjo eiti. Žuvintų valstiečiai dirbdavo daržus,
turėjo užsiveisę sodus, o laukai buvo daugiausia giriomis apaugę. Veikiausiai žemę pradėjo
dirbti tik tada, kai ji valakais buvo išdalyta gyventojams. Žuvintų gyventojai, kaip neinantieji baudžiavos, turėjo mokėti sodybinį mokestį priklausomai nuo valakų skaičiaus. Žuvintų
kaimas iš viso turėjo 14 valakų. Kaimo vaitas ir šeši girios varovai buvo laisvi nuo prievolių,
o 7 valstiečiai mokėjo po 8 kapas už valaką340.
Činčiauninkai, nors ir priklausė Simno parapijai ir Kalesninkų dvarui, 1760 m. žemėlapyje pažymėti kaip negyvenami. Matyt, po 1710 m. maro nebuvo šiame kaime gyventojų.
Atsiradus daugiau gyventojų, Činčiauninkuose įsikūrė Kalesninkų dvaro palivarkas341.
Vėliau, nuo 1807 m., visi Simno parapijos dvarai ir kaimai, kurie nepriklausė Kalesninkų dvarui, buvo priskirti Rudaukos dvarui ir vadinosi Rudaukos ekonomija. Ši ekonomija
sudarė Rudaukos valsčių su raštine Rudaukos dvare. Jam priklausė Buktininkai, Gluosninkai,
Pryga, Atesnykėliai (Atesninkai I), Skituriai, Metelica, Barčiai, Zailiai (Ylalninkai), Žuvintai,
Aleknonys, taip pat viensėdžiai: Ochotka, Paviliuonė, Dubininkai, Pasimnys ir Kalniškė342.
Laikui bėgant, Simno parapijoje rasdavosi naujų kaimų, o kai kurie esami pranykdavo.
Dar prieš baudžiavos panaikinimą Kalniškės girios kelmynuose atsirado Seimeniškių
dvaras, kurio savininkas buvo Moderovičius. Panaikinus baudžiavą parapijoje atsirado
Litvančiškės kaimas, skyręs Simno laukus nuo Gluosninkų ir dalinai nuo Bambininkų
kaimo. Nuo Bambininkų kaimo miesto laukus skyrė dar baudžiavos laikais atsiradęs
Pasiauriškių dvaras, kurio teritorijoje veikiausiai ir buvo minėtoji Ivinčiškės, arba Bambenos, viensėdija.
Apie 1815 m. parapiją sudarė Simno miestelis, Kalesninkų dvaras, Kalesninkų kaimas, Jančikų palivarkas, Buktininkų dvaras ir kaimas, Prygos dvaras ir kaimas, Seimeniškių
dvaras ir kaimas, Atesnykėlių dvaras ir kaimas, Skiturių dvaras ir kaimas, taip pat šie kaimai: Ponkiškiai, Babrauninkai, Skovagaliai, Kavalčiukai, Giluičiai, Bambininkai, Zailiai,
Žuvintai, Aleknonys, Pabalinių malūnas, Dambavaragis, Činčiauninkai, Mergalaukis, Spernia, Gluosninkai, ir viensėdžiai: Pasimnytis, Pavilionė, Kalniškė, Gratovčizna343.
338
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Parapijoje katalikų būta 2855, įvairių kitų krikščionių – 50, totorių – 3, žydų – 190344.
Rusijos imperatorius Aleksandras I (1777–1825) kūrė labai mažus valsčius, galvodamas, kad bus lengviau visus valdyti ir surusinti. Jis įkūrė Kalesninkų ir Rudaukos valsčius,
kuriems priklausė aplinkiniai kaimai.
Valdžios 1819 m. sudaryta komisija šalyje vykdė gyventojų surašymą. Simno parapijoje – taip pat. Simno miestelyje tuo metu surašyti 127 dūmai (namai), gyventojai: 1214
vyrų, 1084 moterys, 453 berniukai, 427 mergaitės345.
1898 m. Simno parapiją sudarė Aitvariškiai, Aleknonys, Atesnykėliai (dvaras, kaimas
ir daržininkai), Ąžuoliniai, Bažava, Bambena, Bogajevas, Baliuciškė, Babrauninkai, Bambininkai, Buktininkai (dvaras ir kaimas), Černiukiškė, Činčiauninkai (dvaras), Dudakampis,
Dubininkai, Marinka (Daugmarina), Giluičiai, Gratovčizna, Gluosninkai, Jančikai (dvaras),
Kavalčiukai, Kačerga, Kalesninkai (dvaras ir kaimas), Kalniškė, Kaimynai, Litvančiškė,
Mergalaukis (dvaras ir kaimas), Ochotka, Ostampas, Pagiriai (dvaras), Ponkiškiai, Pasiekai
(dvaras), Pasiauriškė (dvaras), Pryga (dvaras ir kaimas), Prelomčiškė, Povilionys, Simnas,
Skovagaliai, Seimeniškiai (dvaras ir kaimas), Skituriai, Spernia (dvaras), Tiltinė, Voitovščizna, Žuvintai, Zailiai (Ylalninkai).
Simno bažnyčiai ilgai reikėjo aptarnauti platesnę apylinkę, nes kaimynystėje bažnyčios
pradėtos statyti ir parapijos kurti tik gerokai vėliau. Senesni gimimo aktai rodo, kad į Simną
kūdikius krikštyti veždavo net dabartinės Daukšių, Gudelių ir kitų tolimesnių parapijų gyventojai.
Nepriklausomos Lietuvos laikais vykdant žemės reformą 1924–1926 m. buvo dalijama
dvarų žemė naujakuriams, dvarams paliekant po 80 ha. Išdalijus dvarų žemę parapijoje atsirado naujų kaimų: Gražuliai – iš Kalesninkų dvaro, Stebuliai – iš Prygos ir Seimeniškių
majoratų, Šarkiškiai – iš Atesnykėlių majorato, Pasimniai – iš Pasimnyčių dvaro, Žibūdai –
iš Jančikų dvaro, Radastai – iš Činčiauninkų dvaro, Saulėnai – iš Buktininkų dvaro, Pietariai – iš Mergalaukio dvaro, Duseliai – iš Padusio dvaro346. Buvo panaikinti šie parapijos
kaimai: Bogajevas ir Voitovščizna (priskirti prie Kaimynų kaimo), Pagiriai (priskirti prie
Marinkos), Gratovčiznos viensėdija (priskirta prie Mergalaukio kaimo) ir Tiltiniai (priskirti
prie Ąžuolinių). Baliučiškė pranyko seniau – buvo prijungta prie Pasimnyčio dvaro.
1932 m. gruodžio 24 d. iš Krosnos parapijos Simno parapijai perduoti 6 Giraitės kaimo naujakuriai: A. Balkūnas, Ambraziejus, J. Navinskas, Agota Abeciūnienė, J. Bolevičius
ir Surdokas.
Besikuriant Riečių parapijai, prie Riečių buvo prijungtas Aleknonių kaimas. Kai tik iš
sakyklos buvo paskelbtas Aleknonių atskyrimas nuo Simno parapijos, gyventojai pradėjo
siųsti kurijai prašymus, kad juos paliktų Simno parapijoje. Taip ir buvo palikti.
Po karo Simno parapijos kaimai keitėsi mažai. Ir toliau pasiliko Aleknonys, Angininkai,
Atesninkai I, Atesninkai II, Ąžuoliniai, Bambininkai, Bažava, Buktininkai, Dzingiškės,
Gluosninkai, Gražuliai, Kaimynai, Kalesninkai, Kolonistai, Komisaruvka, Litvanciškė, Marinka, Mergalaukis, Pasimniai, Radastai, Ostampas, Saulėnai, Skituriai, Skovagaliai, Šarkiškiai, Verebiejai, Zailiai, Žuvintai.
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SENOJI KLEBONIJA
Visais amžiais klebonija turėjo ūkininkauti, nes bažnytinės pajamos buvo labai menkos.
Kunigai ir bažnyčios patarnautojai sunkiai vertėsi. Bažnyčią reikėdavo remontuoti ne tik
dėl gaisrų, bet ir dėl laiko poveikio. Liturginiai daiktai, drabužiai, vargonų atnaujinimas
kainavo didelius pinigus. Baudžiavos laikais Simno klebonas, valdydamas didesnį žemės
plotą, irgi naudodavo baudžiauninkus. Šie baudžiauninkai nebuvo pririšti prie vienos vietos, labiau –ūkininkai. Jie savo valia pasilikdavo dirbti klebonijos ūkyje, jei būdavo patenkinti, jei ne – persikeldavo kitur. Kiti baudžiauninkai be dvaro savininko leidimo persikelti
negalėjo.
Simno klebono baudžiauninkai gyveno Kaimynų kaime. Pirmą kartą Kaimynų kaimo
vardas paminėtas 1740 m. bažnyčios turto sąraše, antrą kartą – 1821 m. Simno bažnyčios
inventoriuje, parapijos kaimų sąraše. Senesniuose aktuose Kaimynų kaimas buvo vadinamas klebono jurzdika347.
Klebonija rašytiniuose šaltiniuose seniausiai minima 1662 m.348 Simno klebono
A. Izdebskio brolis Mykolas parašė skundą, kad kazokų kariuomenės karininkas Telatickis
ir keliolika raitų rusų kareivių smurtu užgrobė Simno kleboniją:
1662 m. vasario 27 d. kazokai įsiveržė į Simno kleboniją. Vieni lipo per tvoras, kiti išlaužė
vartus, išlupo vartų spynas, įsiveržė į klebonijos kiemą. Klebonijos sargas su žmona maldavo
nenaudoti smurto ir plėšikavimo, nepažeisti bažnyčios laisvės teisių ir karaliaus patvirtintų
privilegijų. Tačiau užpuolikai nekreipė dėmesio. Bjauriausiai keikdamiesi užpuolikai kardais
grasino užmušti sargą ir jo žmoną. Įsibrovėliai pranešė, kad klebonijoje apsistos karininkai
Lebickas, Onikevičius ir Samuelis Ostrovskis. Šie karininkai su kareiviais įsibrovė į klebonijos
vidų ir pareikalavo duoti valgyti, alkoholio, arkliams avižų ir kuo daugiau. Sargas prašė, kad
klebonijos nepaverstų smukle, kad gerbtų bažnyčios teises. Tačiau įsibrovėliai paniekinamai
atmetė prašymus. Tuo metu klebonas A. Izdebskis bažnyčios reikalais buvo išvykęs į Varšuvą,
likęs vikaras Mykolas Dambrauskas. Vikaras taip pat prašė komendanto nutraukti smurtą ir
pasitraukti iš klebonijos. Tačiau kareiviai buvo nenumaldomi. Prigužėjo dar daugiau kareivių,
įsakė avižomis pašerti arklius, dar duoti daugiau maisto ir alkoholio. Triukšmavo visą dieną.
Išdraskė sode bičių avilius, sukūreno tvoras, išpjovė ožkas, pagrobė javus.349
Šį raštą perdavė Trakų pilies teismui.
Klebonui A. I. Komarui perimant Simno parapiją iš A. Jacevičiaus, 1742 m. inventoriuje
nurodoma, kad klebonijoje yra keturi kambariai: priemenė, virtuvė, miegamasis ir svetainė.
Taip pat minimi devyni langai, žalių koklių pečius, stalas su indauja apačioje, trys staliukai
ir lova. Kieme buvo dvi senos klėtys, senas šiaudais dengtas tarnų namelis, sūrinė, 3 tvartai
apdriskusiais stogais, šiaudais dengtas bravoras, du seni kluonai ir dvi daržinės. Nurodoma,
kad kunigo A. Jacevičiaus (Simne klebonavo 1738–1742 m.) lėšomis ant špitolės žemės
pastatytas bažnyčios tarnų namelis350.
Klebonija senovėje stovėjo šventoriaus kampe, kuriame – neaišku. Ūkiniai trobesiai ir
palivarkas buvo paupyje. Atvykus kunigui M. Miškauskui visos trobos buvo sutrūnijusios.
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Todėl kunigas (klebonavo 1778–1815 m.) iš šventoriaus kleboniją pašalino. Daugiau klebonijos šventoriuje nestatė. Naują kleboniją įkurdino į pietus nuo šventoriaus, prie tvenkinio, netoli upelio (kur dabartinė turgaus aikštė). Namas buvo 10 sieksnių ilgio, keturių
su puse sieksnio pločio, tašytų medžių, dengtas malksnomis. Taip pat pastatė naujus ūkiui
reikalingus pastatus: tvartus, klojimą, svirną, bravorą. Visa tai padarė savo lėšomis. Aplink
kleboniją įveisė naują sodą. Kadangi sodo vieta buvo žemoje, pažliugusioje vietoje, kunigas M. Miškauskas ją nusausino, iškasęs griovį į upelį. Be klebonijos, pastatė pavargėliams
trobą351.
Vėliau 1873 m. inventoriuje pažymėta, kad klebonas A. Glovackis (1845–1886) nuosavame sklype pastatė naują klebonijos gyvenamąjį namą, klėtį, kluoną ir tvartus, vežiminę
su malkine ir visa tai paaukojo parapijai. Tai patvirtina 1873 m. lapkričio 17 d. Kalvarijos
notaro raštas352, pagal kurį klebonijos statinius sudarė:
1) malksnomis dengtas medinis gyvenamasis namas: 68×31×8 pėdų;
2) šiaudais dengta medinė paukštidė: 27,5×13×9 pėdų;
3) šiaudais dengta medinė klėtis: 27×27×9 pėdų;
4) medinės stonios arkliams laikyti, šiaudais dengta stoginė vežimams laikyti, treji tvartai ir malkinė, visi po vienu stogu: 102×28×71/2 pėdos;
5) šiaudais dengtas medinis kluonas: 63,5×27,5×8 pėdų.
Iš ko kunigas A. Glovackis įsigijo šį žemės sklypą, ant kurio pastatė klebonijos trobas,
sunku sužinoti. Kai kas mano, kad pirko iš Kalesninkų dvaro savininko Ušinsko. Archyvuose randama, kad šis sklypas turėjo priklausyti bažnyčiai. Ušinskas ir jo pirmtakai dažnai
pasisavindavo bažnytinių žemių. Klebonas A. Glovackis ilgus metus su Ušinsku pykosi ir
bylinėjosi. Yra ir kita nuomonė, kad nusipirko iš kažin kokio ūkininko činšininko353.
A. Glovackiui klebonaujant vyko žemės dalijimas baudžiauninkams, seniems kareiviams ir bežemiams. Dalis bažnytinės žemės buvo išdalyta. Valstybinė likvidacinė komisija
bažnytinę žemę 1865 m. kovo 16 d. išdalijo šiems Kaimynų kaimo gyventojams: Jokūbui
Varževičiui 130 margų 117 prentų; Juozui Janavičiui 28 margus 264 prentus; Baltramiejui
Blaževičiui 18 margų 222 prentus; Jonui Balkevičiui 30 margų 44 prentus; Tadui Buškauskui
27 margus 50 prentų; Simonui Blaževičiui 25 margus 153 prentus; Juozui Malinauskui 26
margus 252 prentus; Juozui Balkevičiui 26 margus 270 prentų; Simonui Krušinskui 27 margus 243 prentus354.
Klebonijai paliko žemės plotą už upelio šalia kapinių (dabar Melioratorių gatvė). Bažavos sklypas (4 margai 110 prentų) 1924 m. buvo atiduotas pagal Lietuvos žemės reformą
senelių prieglaudai, o Simno bažnyčiai mainais skirtas į vakarus nuo kapinių, prie Simno
ežero buvęs žemės sklypas, iš viso 4,23 ha.
Simne klebonaujant V. M. Vaičiūnui 1898 metais sudegė klebono A. Glovackio statyti
klebonijos kluonas, tvartai, paukštidė ir klėtis. Liko gyvenamasis namas. Išsiaiškinta, kad
atsitiktinis girtuoklis įsitaisė kluone miegoti. Matyt, rūkė ir netyčia padegė ūkinius pastatus.
V. M. Vaičiūnas tuojau ėmėsi darbo ir tais pačiais metais pastatė naują kluoną, tvartą ir klėtį.
Šie ūkiniai pastatai, šiek tiek perdirbti, stovėjo iki 1950 m. sovietų nacionalizavimo.
351
352
353
354

Ten pat.
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 60.
Ten pat.
Ten pat.
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Kalesninkų dvaro ir Bažavos kaimo žemės perdavimo Simno parapijos bažnyčiai aktas. Žemėlapyje
pažymėta raide „A“ (už kapinių šalia Simno ežero). 1931 m. LCVA, f. 392, ap. 11, b. 49

Simno parapijos bažnyčiai priklausantys
žemės sklypai (už kapinių šalia Simno ežero).
1924 m. LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 137
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Tarpukaryje gyvenamasis namas buvo dviejų galų: vakariniame gyveno klebonas, rytiniame buvo šeimininkės ir tarnaičių kambariai,
viduryje – didelė virtuvė ir sandėlis. Senoji klebonija buvo šalia dabartinės turgaus aikštės (Vytauto g. 14.). Vienas gyvenamojo namo išėjimas
buvo per stiklinę verandą į sodą (dabar Specialioji mokykla), kuriame takas vedė per vijokliais apaugusią altaną, toliau – į sodo vartelius, į
gatvę ir tiesiai pro kunigų vartus į bažnyčią. Kitas
išėjimas buvo į kiemo pusę. Kunigai altanoje skaitydavo brevijorių, ilsėdavosi. Prie gyvenamojo
namo rytinės dalies buvo pristatytas priestatas –
virtuvė pašarui gyvuliams ruošti (išliko iki šių
dienų, Vytauto g. 14). Priešais gyvenamąjį namą
buvo gilus šulinys, kurio vandeniu gaivinosi ne
tik klebonijos gyventojai, bet ir visi parapijiečiai
švenčių bei atlaidų metu. Plytėjo didžiulis kiemas
su ūkiniais pastatais. Rytinėje pusėje buvo klojimas, pietinėje – tvartai, o šiaurinėje – pašiūrė
vežimams, rogėms ir svirnas (pastarasis išliko iki
šių dienų).

Senoji Simno klebonija iš kiemo pusės. 1939 m. J. Šeškevičiaus archyvas

Priešais klebonijos gyvenamąjį namą kieme buvo rūsys (ledainė), pilnas ledo, vasarą
užpilto pjuvenomis su druska. Čia buvo laikomas pienas, grietinė, žuvis ir mėsa. Ledą kirsdavo ežeruose žiemą ir veždavo į rūsį. Rūsyje visą vasarą buvo vėsu. Ledas išsilaikydavo iki
kitos žiemos. Virš rūsio buvo paukštidė. Vištos į ją patekdavo lentinėmis kopėtėlėmis.
Priešais kleboniją būta lentine tvora aptverto didžiulio sodo, kuris siekė kaimyno žydo
Landsmano kiemą, o iš kitos pusės – S. Barausko. Sodas buvo turtingas, gerai prižiūrimas:
augo obelys, įvairių veislių serbentai, agrastai, avietės, vynuogės, kriaušės, slyvos, vyšnios.
Visa tai miesto paauglius masino – maga slapta pasiskinti uždraustų vaisių. Per sodą iš
šaltinio tekėjo negilus upeliukas, vasarą išdžiūdavęs.
Priešais gonkas ir apie altaną praeivių žvilgsnius traukdavo pavyzdingai sutvarkytas
gėlynas. Jame gausiai žaliavo rūtų, žydėjo gulbinai, bijūnai (pinavijos), įvairiaspalviai lineliai, nasturtės, tulpės. Darželius prižiūrėjo uolios klebonijos patarnautojos, gebėjusios tinkamai rūpintis estetine aplinka.
1941 m. birželio 22-ąją, pirmą karo dieną, vokiečių lėktuvas subombardavo vakarinę
klebonijos gyvenamojo namo dalį. Atstatyti nespėta. Apie 1950 m. įkūrus Simno rajoną, klebonija buvo sovietų nacionalizuota. Gyvenamajame name apsigyveno kelios funkcionierių
šeimos. Senąją kleboniją nacionalizavus, kunigai gyveno bažnyčios tarnų name (dabartinėje
klebonijoje Kreivojoje g. 3).
Už senosios klebonijos tvarto, link upelio, būta sodželkos (tvenkinio). Vanduo įtekėdavo
iš upelio ir iš tvenkinio ištekėdavo pro kitą pusę. Aplink augo didžiuliai topoliai. Čia veisdavo karpius, lynus ir kitas žuvis. Senoliai pasakoja, kad tarpukariu prie šio tvenkinio vyko
koncertas. Medžiuose iškabino žibintus. Iš Kauno atvykęs garsusis operos solistas Kipras
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Miestelio vaikai senosios klebonijos sode. Iš kairės Algis Mažeika, Arvydas Šeškevičius, Antanas
Kavaliauskas, Natalija Ragauskaitė, Benonas Šeškevičius, Bagdanavičius, Česlovas Čižikas.
Apie 1950 m. Kunigo J. Berteškos nuotr.

Kunigai prie senosios klebonijos gonkų. Sėdi trečias iš kairės klebonas Vincas Šeškevičius, paskutinėje eilėje
iš kairės vikaras Antanas Aleksandravičius ir Vaclovas Vaičiūnas. Simnas, apie 1941 m. J. Šeškevičiaus nuotr.
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Išlikusi Simno senosios klebonijos dalis. Per Antrąjį pasaulinį karą didesnioji dalis buvo subombarduota.
J. Šeškevičiaus archyvas

Išlikusi senosios klebonijos klėtis ir šulinys.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Petrauskas plaukdamas laiveliu dainavo garsiąją Lohengrino ariją iš R. Vagnerio operos
„Lohengrinas“.
Sovietų laikais tvenkinys nebuvo prižiūrimas. Niekas nesirūpino. Vanduo nesikeitė,
pratekėjimo iš upelio ir ištekėjimo vietas užvertė. Žiemą tvenkinys pirmiausia pasidengdavo
ledu, taigi miestelio vaikų džiaugsmui tapdavo čiuožykla, o vasarą virsdavo varlių rojumi.
Vakarais toli girdėdavosi varlių orkestras. Vėliau visus topolius iškirto. Galų gale tvenkinį
užvertė žemėmis. Neišliko. Svetimas tai svetimas…
Senosios klebonijos ūkiniuose 1950 m. nacionalizuotuose pastatuose įsikūrė Simno
miesto kooperatyvo prekių sandėlis. Vėliau ūkinius pastatus sukūreno, jie galutinai išnyko.
Dabar gyvenamojo namo likę tik apie ketvirtadalis, dar yra klėtis ir šulinys.
VIKARIATAS
1865 m. žemės skirstymo komisijai išdalijus bažnytinę žemę, prie pat šventoriaus likusį
nedidelį žemės plotelį, apie pusę margo, paliko bažnyčiai. Ši žemė buvo pažymėta inventoriuje Nr. 84. Sklype pastatė vikariatą (Vytauto g. 27)355. Po A. Glovackio mirties šį sklypą su
pastatu savinosi klebono giminaitė Uršulė Bortaševičienė. Tik 1891 m. birželio 22 d. Kalvarijos notaras aktu Nr. 355 patvirtino, kad tai yra parapijos nuosavybė. Parapijiečiai aiškino,
kad jie visa tai atpirko už 400 rublių356. Kada vikariatas pastatytas, nėra duomenų. Buvo
du butai po du kambarius, kuriuose gyveno vikarai. Aplink namą būta nedidelio sodelio ir
gėlyno. Į vikariatą vedė gražus šluotelėmis apaugęs takas. Šį pastatą apie 1950 metus sovietai nacionalizavo. Apsigyveno dvi Simno rajono vykdomojo komiteto valdininkų šeimos.
Pastatas išlikęs, bet apleistas, baigia sugriūti.

Vikariatas. A. Šeškevičiaus nuotr.
355 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 28.
356 Ten pat.
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BAŽNYČIOS TARNŲ NAMAS
Žinoma, kad netoli šventoriaus kadaise stovėjo dvarininko J. Chmielevskio pastatyta špitolė. 1797 m. liepos 16 d. kilus audrai į ją trenkė žaibas – sudegė. 1804 m. kunigas
M. Miškauskas savo lėšomis pastatė aštuonių sieksnių ir dviejų pėdų ilgio, keturių sieksnių
ir pustrečios pėdos pločio naują špitolę. Apdengė šiaudais. Joje gyveno kunigai vikarai, vargonininkas, zakristijonas, pavargėliai, vieniši senoliai ir beturčiai.
1907 m. laikraštyje „Šaltinis“ rašoma, kad jau 13 metų nėra špitolės ir jos labai trūksta:
Galima suprasti kaip didelis vargas žmonėms, neturintiems kur užeiti, išėjus iš bažnyčios, ypatingai šaltu žiemos metu arba užėjus negražiam pavasario ir rudens orui357.
Kritikuojami ūkininkai, kurie įvairius daiktus pasidėti eina į alinę pas žydą, su kuriuo su
laiku taip tvirtai susibroliavo, kad jam pradėjo viską nešti ir vežti: pinigus, gėrybą ir t. t.358
Klebonas V. M. Vaičiūnas ruošėsi bažnyčios tarnams statyti namą. Namas buvo suplanuotas, pamatai išmūryti. Bet parapijiečiai sutrukdė šį kilnų darbą. Jie pradėjo įtarinėti kleboną
noru statyti namą tam, kad galėtų atsiimti iš banko savo padėtus pinigus. Kiti spėliojo, kad
pastatęs bažnyčios tarnams namą jį drauge su žemės sklypu atiduos savo giminėms. Parapijos komiteto posėdžio nariai nesutiko, kad namas būtų statomas. Klebonas įsižeidęs ir
atsisakė statyti. Ant tų pačių pamatų namą bažnyčios tarnams 1919 m. pastatė klebonas
V. Šeškevičius (dabartinė klebonija Kreivojoje g. 3).
Nepriklausomybės laikais šiame name gyveno vargonininko Jokūbo Ragausko (pietinėje dalyje), zakristijono Jurgio Šeškevičiaus (vidurinėje dalyje) ir varpininko Vinco Vaitulevičiaus (vidurinėje dalyje) šeimos. Šiaurinėje pusėje gyveno kelios neturtingos moterėlės,
prižiūrinčios bažnyčią.

Buvęs bažnyčios tarnų namas, dabar klebonija (Kreivoji g. 3). A. Šeškevičiaus nuotr.
357 Simnas. Šaltinis. 1907, lapkričio 12, Nr. 46, p. 731.
358 Ten pat.
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Apie 1950 m. bažnyčios tarnų namą sovietai nacionalizavo. Pradžioje jame gyveno
sovietų karininkų šeimos. Vėliau, įkūrus Simno rajoną, pietinėje namo pusėje dviejuose butuose apsigyveno finansų skyriaus tarnautojos, duonos kepyklos darbininkas ir parduotuvės
vedėjas. Šiaurinėje pusėje – kunigas kanauninkas F. Martišius ir J. Šeškevičiaus šeima. Šie
gyveno tik virtuvėje, o kambaryje rajono valdžia įkūrė 6 asmenų milicininko Vaicekausko
šeimą. Vargonininko J. Ragausko šeima įsikūrė salkoje ir palėpėje.
1959 m. panaikinus Simno rajoną, bažnyčia tarnų namą atgavo. Čia dviejuose butuose
apsigyveno kunigai, kituose dviejuose – vargonininko ir zakristijono šeimos.
Vadovaujant klebonui Vytautui Gustaičiui bažnyčios tarnų namas 1988–1989 m. buvo
perstatytas ir tapo klebonija (Kreivoji g. 3).
PAVARGĖLIŲ PRIEGLAUDA
Nuo senų senovės Katalikų bažnyčia vykdė ne tik pastoracinę, bet ir socialinę veiklą.
Prie bažnyčių steigdavo, nors nedideles, vargšų prieglaudas, kuriose būdavo karšinami
abiejų lyčių neįgalieji, pavargėliai, vieniši seneliai, taip pat prisiglausdavo žmonės, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir pragyvenimo šaltinio. Prieglaudas, kaip jas tuomet
vadino, špitoles, turėjo beveik visos parapijos. Prieglaudos pirmiausia atsirado miestuose,
vienuolynuose. Vėliau išplito į provinciją. Jų gyventojai noriai patarnaudavo bažnyčiai,
pvz., palaikydavo švarą, puošdavo altorius, skambindavo varpais, tvarkydavo bažnytinius
drabužius, bažnyčioje kiekvieną dieną kalbėdavo rožinį. Parapijiečiai, globojantys vargšus,
tikėjosi permaldauti Dievą, kad nebaustų už nuodėmingą gyvenimą. Visais laikais Bažnyčia
per sinodus ragino klebonus steigti prieglaudas. Iš parapijų vizitacijų matyti, kad prieglaudoms buvo skiriamas vos ne didesnis dėmesys negu pradinėms mokykloms. Kai kurios
prieglaudos ir pradinės mokyklos buvo įsikūrusios po vienu stogu. Taip pat ten kartais apsigyvendavo bažnyčios tarnai ar kunigai vikarai.
Prieglaudos ne visus įstengė priglausti. Kelios dešimtys elgetų keliaudavo per parapiją.
Ypač jų padaugėdavo Vėlinių ir atlaidų metu.
Elgetas išlaikydavo žmonės.
Valstybė ilgai nesirūpino vargšų likimu.
Lietuvos Statute (1588 m.) minimos špitolės,
arba gospital. 1588 m. Konstitucijoje minimi
elgetos ir vietinė valdžia perspėjama tikrinti
žmones, kad šie neapsimestų elgetomis nenorėdami dirbti. XVIII a. pabaigoje Seime buvo
priimtos nuostatos dėl elgetų likimo: 1776 m.
Elgetos. Vikipedijos nuotr.
gegužės 25 d. sudaryta Prieglaudų komisija,
kuri rinko žinias apie prieglaudas, jų gyventojus ir rėmėjus359.
Gaila, kad archyve nėra pirmųjų poros šimtmečių Simno bažnyčios ir parapijos veiklos ir gyvenimo aprašymo, ne visus įvykius galima nuodugniai pateikti. Išlikęs tik 1625 m.
dokumentas, kuriame rašoma, kad senelių prieglauda jau buvusi nuo seniau360. Tuo metu
359 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 9.
360 VU, f. 102–439.
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Kalesninkų (Simno) dvaro storasta buvo Povilas Sapiega. Jis suremontavo nežinia kieno ir
kada pastatytą prieglaudos namą. Susirūpinęs senelių maitinimu, P. Sapiega prašė Lietuvos
didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Zigmanto III Vazos (1566–1632) pašalpos. Karalius išklausė storastos ir Simno prieglaudai paskyrė iš Kalesninkų dvaro kasmet po dešimt
bačkų rugių, dvi miežių, vieną kviečių, vieną žirnių, vieną druskos, paltį lašinių ir po du
avinus (viena bačka – 4 Krokuvos karčiai = 79 gorčiai). Štai dokumento vertimas iš lenkų
kalbos:
Zigmantas iš Dievo malonės, Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis, Rusijos,
Prūsijos, Žemaitijos, Mozoviecko, Inflantų, Švedų, vandalų, paveldėjęs karalius.
Pranešame šiuo mūsų raštu, kam apie tai reikia žinoti, kad Kilnusis Povilas Sapiega,
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės civunas [aut. past.: storasta, seniūnas): Ašmenos, Simno, Homilio; nuomininkas: Metelių, Telšių, civunas Dervonių, pateikė mums pranešimą, jog
neturi kuo maitintis Simne esanti špitolė, kuri kasdien aptarnauja Simno bažnyčią, uoliai
atlikdama savo pareigas, neturėdama jokių pajamų ir pašalpos, kreipėsi į Mus su prašymu,
kad Mes iš savo pajamų ir Simno dvarų nuomos sutiktume ir paskirtume Simno špitolei, jos
išmaitinimui kokią nors metinę duoklę. Pritardami tokiame dievobaimingume ir svarbiame
dalyke, veiksmams Kilniojo pono kanclerio Lietuvos sekretoriaus, maloniai sutinkame ir šiuo
raštu būsimoms kartoms leidžiame Simno špitolei metinę duoklę amžiniems laikams duodame
tokiu būdu, kad nuo šiol dabartinio nuomininko prie Simno bažnyčios atremontuotai špitolei
naujai aprūpintai iš Simno nuomininkų, kurie dabar yra ir kurie po to bus, savo pragyvenimui
amžiniems laikams kasmet, tuoj iš pradžių metų, be jokių sunkenybių gaus rugių 10 bačkų,
miežių dvi bačkas, kviečių bačką, vieną bačką žirnių, vieną bačką druskos, paltį lašinių, du
avinus. Šitas privilegijas užtikriname.
Mūsų rankos parašu ir prispaudimu Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės antspaudo. Duota Varšuvoj 22 dieną rugpjūčio mėnesio Viešpaties metais MDCXXV (1625), viešpatavimo
mūsų karaliavimo Lenkijos 28-tais ir Švedijoje 40-tais.
(antspaudas) Sigismundus Reks
Nuorašo tikrumą yra paliudijęs Kalvarijos notaras Karolius Eydziatovičius, spalio 5 d.
1821 m.361
Kalesninkų dvaro nuomininkas Jonas Chmielevskis šio išlaikymo nedavė. Ilgus metus
vyko teismai (plačiau – skyrelyje „Bažnyčios ir Kalesninkų dvaro santykiai“).
Klebonas M. Miškauskas 1804 m. toje pačioje vietoje pastatė naują pavargėlių namą362.
Viename gale dviejuose kambariuose gyveno šeši abiejų lyčių seneliai, kurie aptarnavo
bažnyčią, o antrame gale – kunigas vikaras Francūzevičius. Prieglaudos gyventojus, kaip
ir vargonininką bei zakristijoną, rėmė parapijiečiai. Dar gaudavo trečdalį pajamų iš pusvalakio žemės. Žemę prieglaudai dovanojo Jonas Remeikis. Tai paminėta Simno bažnyčios
1816 m. inventoriuje ir 1821 m. inventoriuje363.
1910 m. „Žiburio“ draugijoje buvo keliamas klausimas dėl pavargėlių namo statybos: Sutvarkyti elgetas, steigiant elgetnamius, išduodant raštus tikriems elgetoms ir teisingai
išdalijant žmonių suneštus per šventes dones (aut. past.: dovanas, aukas)364.
361
362
363
364

V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 9–11.
Ten pat.
Ten pat.
Šaltinis, 1910, lapkričio 1, Nr. 43.
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Simno beturčių senelių prieglaudos namo planas (dabar Vytauto g. 11). 1934 m. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 368

1935 m. klebono V. Šeškevičiaus rūpesčiu už upelio klebonijos žemėje buvo
pastatytas ištaigingas namas vienišoms moterims (dabar gyvena kelios šeimos, Vytauto g. 11). Čia įsikūrė Labdaringos krikščioniškos meilės bendrija, apsigyveno apie
20 vienišų ir neįgalių moterų. Priešais namą
gėlių darželyje pastatė menišką kryžių. Moterys palaikė bažnyčioje švarą, puošdavo
altorius, skalbdavo bažnytinius drabužius,
vaikus ruošdavo Pirmajai Komunijai, iš
kaimų mokines priimdavo „ant kambario“.
Užsidirbdavo savu darbu. Name gyveno
audėjos, verpėjos, siuvėjos, mezgėjos ir pagalvių plunksnų plėšytojos. Už darbą parapijiečiai atsilygindavo maistu arba pinigais.
Viena kitą slaugydavo. Bendrijos vadovė
Veronika Lapinskaitė gyveno prieglaudos
salkoje. Aktyviai dalyvavo parapijos veikloje, buvo parapijos krautuvės (Vytauto g. 12)
vedėja. Patarnaudavo sunkiai sergantiesiems, į gyvenimą išleido sūnėną, globojo
našlaičius. Šiandien jau niekas nesuskaičiuos,
188

Labdaringos krikščioniškos meilės bendrijos namas
(davatkynas, dabar Vytauto g. 11). Kryžiaus šventinimas. Sėdi iš kairės antras Jokūbas Ragauskas, ketvirtas Jurgis Šeškevičius. Dešinėje prie kryžiaus stovi
klebonas Vincas Šeškevičius. Apie 1934 m.
A. Pšigockienės archyvas

kiek ji slaugė sunkių ligonių, kiek jų parengė kelionėn į amžinybę ir keliems po paskutinio
atodūsio užmerkė akis, uždegė grabnyčią, pagaliau keliems savo rankomis nuprausė kūnus
mirus. Gyvenimo pabaigoje gyveno gausioje brolio šeimoje Mergalaukyje.
1946 m. draugijos namą užgrobė sovietinė armija. Įsikūrė armijos garnizonas – tapo
kazarma. Bendruomenės moterys protestavo. Tada kareiviai jas išmetė lauk – kurias per
duris, kurias per langus, o sergančią Mortą Grėblikaitę išnešė su lova į gatvę ir paliko likimo valiai. Gailestingi simniškiai, nors sunkiai gyveno, visas priglaudė. Gelbėjo vieni kitus – tokia priedermė buvo iš prosenelių paveldėta. Vėliau įkūrė Simno vidurinės mokyklos
bendrabutį. Dabar gyvena kelios šeimos.

Buvęs Labdaringos krikščioniškos meilės bendrijos namas. A. Šeškevičiaus nuotr.

PARAPIJOS NAMAI
Apie 1936 m. buvo pastatyti nauji parapijos namai (Kreivojoje g. 1): vyksta įvairūs
minėjimai, susirinkimai, paskaitos, šventės. Yra biblioteka365. Statybomis rūpinosi klebonas
V. Šeškevičius. Namo priestate veikė vaikų darželis. Čia dirbo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos vienuolės Teresėlė ir Faustina. Sovietams
okupavus, pasitraukė į Marijampolę. Tarpukariu parapijos name buvo biblioteka ir skaitykla,
renginių metu veikdavo arbatinė. 1937 m. kunigų Juozapo Marčiukonio, Vaclovo Vaičiūno
ir gydytojų Petronėlės bei Jurgio Starkų dėka parapijos namai įsigijo radijo aparatą. Miestelio inteligentai pinigais rėmė visas Simno parapijos katalikiškas organizacijas366.
365 Lietuvos aidas, 1937, rugpjūčio 26, p. 6.
366 XX amžius, 1940, sausio 12, p. 9.
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Petronėlė Borutaitė-Starkienė, g. 1911 m. Kūlokų kaime, Liudvinavo valsčiuje, odontologė, rašytojo Kazio Borutos sesuo, su vyru gydytoju Jurgiu Starkumi 1941 m. šelpė sulaikytus ir įkalintus Simno žydus, gelbėjo 1941 m. sovietų tremiamus Simno inteligentus.
1944 m. abu su vaikais emigravo į Vakarus. Gyveno Čikagoje. Petronėlė mirė 2004 m. Palaidota Los Andžele, JAV. Tai buvo nuostabi, kilni, pagarbos verta šeima.

Parapijos namas iki rekonstrukcijos. A. Šeškevičiaus nuotr.

Parapijos namas po rekonstrukcijos (2015 m.). A. Šeškevičiaus nuotr.
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Simno parapijos salės planas. 1934 m. LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 394

Po karo vaikų darželis buvo uždarytas, pastate įsikūrė raudonarmiečių pulkas. Simno
rajono metais jame buvo kino salė, o priestate teismas. Būdavo rodomas kinas, rengiami
sovietinių švenčių minėjimai ir pasilinksminai. Įkūrus sinagogoje kultūros centrą, parapijos
namai perstatyti, jame padaryti butai.
Atgimimo metais namas vėl grąžintas parapijai. 2015 m. klebono Raimundo Žukausko
iniciatyva parapijos namai rekonstruoti. Darbus atliko UAB „Dusmenėliai“ (vadovas Edvardas Petkevičius). Nebijokite įsileisti visus, kas tiktai nori ir tinkamai elgiasi. Tegul parapijos namai būna simniškiams gražus traukos centras įvairiomis progomis367, – per atidarymą
linkėjo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
SIMNO PARAPIJOS KAPINĖS
Kur gilioje senovėje buvo laidojami Simno miestelio gyventojai, aiškių žinių nėra. Archyvuose randama, kad beveik kiekvienas kaimas turėjo kapines. Simno parapijoje kapines
turėjo šie kaimai: Ponkiškiai, Kalesninkai, Babrauninkai, Prygos dvaras ir Prygos kaimas,
Seimeniškių dvaras ir kaimas, Atesnykėliai (dabar Atesninkai I), Skovagaliai, Kavalčiukai,
Giluičiai, Skituriai, Ylalninkai (Zailiai), Bambininkai, Žuvintai, Aleknonys, Gluosninkai
ir Buktininkai. Dar būta kapinių Činčiauninkų, Jančikų, Gratovčiznos ir Mergalaukio kaimuose. Senuose mirimo aktuose pažymėta, kad šių kaimų gyventojai buvo laidojami kaimo
kapinėse368.
367 Naujienos. Lietuvos šventės proga simniškiai gavo dovanų – rekonstruotus parapijos namus. Aly-

taus rajono savivaldybės informacija. 2015, kovo 12, https://www.arsa.lt/index.php?2052369558
368 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 129.
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Archyve kai kurių kaimų kapinės neminimos. Matyt, jie vėliau atsirado. Tai Ąžuoliniai,
Litvančiškė, Ostampas, Komisaruvka (Kačerga), Aitvariškiai, Prelomčiškė, Daugmarina
(Marinka), Pagiriai (Giraitė). Šie kaimai įsikūrė naikinant baudžiavą ir 1865 m. parceliuojant dvarus.
Apylinkėje kasinėjant netyčia užtinkama niekieno nežinomų senų kapų. Pvz., Lietuvos
nepriklausomybės laikais, Susisiekimo ministerijos nurodymu tiesiant kelią, darbininkai,
imdami iš ūkininko A. Miknevičiaus (Giluičių kaimas) žvyrą, rado senovinius kapus. Apie
šiuos senkapius niekas nežinojo. Kartu su žmonių kaulais toje vietoje buvo rastos kalvio
darbo žirklės – matyt, buvo palaidotas siuvėjas. Taip pat rastas buteliukas su kažkokiu
skysčiu ir pinigų.
1938 m. kasant keliams žvyrą Aleknonių ūkininko Kaminsko žemėje, gautoje iš
Činčiauninkų dvaro, buvo rasta žmonių griaučių. Kartu rasta geležinių iešmų. Ko gero, tai
buvo karių kapai arba gal atskiri vyrų kapai369.
Prie kelio Simnas–Krosna posūkio, einančio pro Giluičių ežerą, ūkininko Stasio
Baranausko žemėje stūksojo supiltas didelis kaupas žemės. Tvarkant kelius šį kaupą kasė
ir rado žmonių kaulų. Galėjo būti palaidota švedų ar prancūzų karių, tačiau neįrodyta. Kai
kurie istorikai galvoja, kad galėjo bepilant geležinkelio pylimą arba darant plentą naudoti,
sakysim, Kavalčiukų kapinių žemę – su ja galbūt ir buvo atvežti tie kaulai370.
Seimeniškių kaimo ūkininko Stasio Skaržinsko lauke yra kapinynas, laikomas Napoleono karių kapais.
Kalesninkų senkapis buvo tyrinėjamas 1977 m. Ištirta 18 kapų. Nustatyta, kad tai
XVI–XIII a. senkapis. Maždaug pusėje kapų palaidoti įvairaus amžiaus vaikai. Tai liudija
anuomet buvus didelį vaikų mirtingumą. Viename kape rastas Žygimanto Augusto laikų
1570 m. sidabrinis dvidenaris. Jaunos moters kape aptiktas geležinis peiliukas ir 5 monetos:
Zigmanto III Vazos 1620 m. dvidenarių ir to paties valdovo 1623 m. šilingų. Vyro kape rastos žirklės, pasaginės sagės lankeliai ir peiliukas.

Žygimanto Augusto laikų
dvidenaris. 1544–1572.
S. Sajauskas,
D. Kaubrys. Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės
numizmatika. Kaunas,
2006. p. 72.
369 Ten pat.
370 Ten pat.
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Ponkiškių kaimo rytiniame pakraštyje ir Skovagalių kaimo kalvoje, netoli kelio
Šventežeris–Simnas, taip pat yra senkapiai. Galimas daiktas, kad Simno apylinkėse vyko
ilgos ir kruvinos kovos su kryžiuočiais. Šiose vietovėse kryžiuočiai galėjo būti sunaikinti ir
ilgam laikui išvyti371.
Kaimų kapinėse buvo laidojami tų kaimų gyventojai. Laidojant su šv. Mišiomis mirusiojo artimieji ir kaimo gyventojai atlydėdavo mirusiojo palaikus su karstu į bažnyčią, o po
pamaldų veždavo atgal į kaimo kapines laidoti. Pasitaikydavo, kad pirma palaidodavo ir tik
po to prašydavo aukoti už mirusįjį šv. Mišias.
Klebonai privalėdavo pirma numirėlį pamatyti, tik tada surašyti mirimo aktą. Civilinės
valdžios atstovai to iš klebonų griežtai reikalaudavo visų pirma neramiais laikais, ypač po
1831 m. ir 1864 m. sukilimų, kai buvo ieškomi sukilimo dalyviai.
Be kaimų kapinių, Simno parapijiečiai, kurie pageidavo, dar buvo laidojami šventoriuje.
Simno senosios klebonijos sode (kur dabar stovi Specialiosios mokyklos pastatai),
rytinėje jo pusėje, giliau pakasus būdavo randama žmonių kaulų. Matyt, kitados ir čia buvo
laidojami žmonės372.
1939 m. taisant Simno bažnyčios pamatus, ties presbiterijos šiaurine siena po Kunigų
zakristijos langu iš šventoriaus pusės buvo rasta nemažai jaunų vyrų kaulų. Kartu rasti
6 švediški pinigai su karalienės Kristinos parašu ir diržo sagtis. Manoma, kad tai – švedų
karių palaikai. Didžiojo Šiaurės karo (1700 –1721) metu Švedijos karaliaus Karolio XII
(1682–1718) armiją, žygiuojančią per Lietuvą, ties Dusios ežeru bandė sulaikyti Lietuvos
etmonas Mykolas Servacijus Vyšnioveckis (1680–1744). Tiesa, to padaryti jam nepavyko.
Bažnyčios 1795 m. archyve pažymėta, kad seniau neretai laidota ir Simno bažnyčioje, jos
rūsiuose ir šiaip bažnyčioje po grindimis373. Išėmę grindų plytas iškasdavo duobę, o palaidoję
vėl išlygindavo ir sudėdavo plytas atgal. Bažnyčioje po laidotuvių grindys įdubdavo ir atsirasdavo nelygumų. Laidoti bažnyčioje buvo uždrausta apie 1843 m., pakartotinai drausta
1856 m. Išimtis taikyta kunigams ir vienuoliams. Tada buvo laidojama šventoriuje374.
Simno bažnyčios grindys ilgą laiką buvo keturkampių plytų, kurias laidojant buvo lengva išimti. Nemažai vaikų buvo laidojama Rožinio brolijos kriptoje XVIII a. Simno parapijos mirties aktuose nurodoma laidojimo vieta ir mirusiojo amžius: 1788 m. akto Nr. 9,
Karolis Paškevičius, Spernios k., kūdikis, Rožinio brolijos kriptoje; 1788 m. akto Nr. 16,
Martynas Misevičius, Simnas, 70 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1788 m. akto Nr. 24, Jurgis Astrauskas, Simnas, 60 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1788 m. akto Nr. 53, Katarina
Tamašauskienė, Atesninkų k., 80 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1788 m. akto Nr. 56, Brigita
Kazakevičiūtė, Simnas, 1,5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1789 m. akto Nr. 25, Konstantas
Paulauskas, 1,5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1789 m. akto Nr. 43, Agota Daugirdžiūtė,
Simno, 1,5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1790 m. akto Nr. 25. Pranciškus Šmitas, Prygos k.,
45 m., bažnyčioje; 1790 m. akto Nr. 38, Petras Juškauskas, Pasimnių k., 60 m., po suolais;
1790 m. akto Nr. 42, Teklė Cibulskaitė, Simnas, 0,5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1790 m.
akto Nr. 43, Agota Daugirdaitė, Simnas, 1,5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1790 m. akto
371
372
373
374

Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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Nr. 47, Katerina Cibulskaitė, Simnas, 5 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1790 m. akto Nr. 67,
Feliksas Šmitas, Prygos k., 19 sav., Rožinio brolijos kriptoje; 1790 m. akto Nr. 77, Adalbertas
Ščiupackis (kapitonas), Riečiai, 114 m., Rožinio brolijos kriptoje; 1791 m. akto Nr. 9, Mykolas Šermuneševskis, Seimeniškių k., 64 m. Rožinio brolijos kriptoje; 1791 m. akto Nr. 14,
Agota Zailskaitė, Žuvintų k., 2 sav. Rožinio brolijos kriptoje375.
Remontuojant bažnyčią buvo patikrinta piliorių pamatų būklė. Kairėje pusėje prie pirmojo pilioriaus pamatų buvo rastas dar nesupuvęs karstas. Taip pat po sakykla rasta žmogaus
kaulų, gabalėlis šilkinio drabužio ir nedidelis medalikėlis su užrašu Šv. Karolis Boromiejus.
Nuo 1800 m. asmenų, laidojamų bažnyčioje, skaičius mažėjo. Vidaus ir tikybos reikalų
komisija 1843 m. ragino, kad atsižvelgiant į maldininkų sveikatą bažnyčioje būtų laidojami ne
visi norintieji, bet tik ypatingai pasižymėjusieji. Ta pati komisija 1857 m. kovo 28 d. Nr. 293
raštu griežtai uždraudė laidoti kaimo kapinėse ir įsakė klebonams ir parapijų komitetams
skubiai steigti bendras parapijos kapines. Šitas įsakymas turėjo būti pagarsintas iš sakyklos
per tris sekmadienius. Draudimas palietė Lenkiją ir Suvalkų kraštą376. Dešiniojoje Nemuno
pusėje dar ilgai buvo laidojama kaimo kapinaitėse.
Klebonas Ambraziejus Glovackis (klebonavo 1845–1886 m.) 1872 m. vietoje plytinių
grindų bažnyčioje sudėjo ąžuolines, kokios buvo iki Antrojo pasaulinio karo. Grindys
pažemėjo 30 cm. Kad grindys buvo žemiau nuleistos, rodo sienose prie grindų šoninėse
navose išsikišę akmenys, kurie turėjo būti
pamatiniai. Be to, atrodo, kad sienos ilgesnį
laiką drėko, tarsi būtų buvusios po grindimis.
Sakoma, kad todėl turėjo nugriauti rūsių
skliautus377. Vis dėlto skliautų nugriovimą
galėjo lemti ir kitos priežastys – jie galėjo
būti sutrūkę.
Tuo ir užsibaigė laidojimas bažnyčioje.
Dabartinėse Simno kapinėse pradėta
laidoti 1858 m. Dalis kapinių buvo aptverta
lentomis su ąžuoliniais stulpais. Kunigas
A. Glovackis nutarė kapines aptverti akmenine tvora. Jis ragino parapijiečius vežti lauko akmenis, tačiau jie liko abejingi klebono
sumanymui. Tada klebonas pasakė: Nenorit, nereikia: aš save apsitversiu, o jums nei
dėkui378. Klebonas nedidelį sklypą, kuriame
savo kapui pasirinko vietą, aptvėrė akmenine
tvora (dabar ten 1990 m. perlaidoti Kalniškės
mūšyje žuvę partizanai). Kas nežinojo šio
įvykio, galvojo, kad tai sudegusios didelės
Klebono Ambraziejaus Glovackio (1804–1886)
koplyčios pamatai.
antkapinis paminklas. A. Šeškevičiaus nuotr.
375
376
377
378
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Ten pat, p. 134.
Alb. Šeškevičius. Kunigas Vincas Šeškevičius [rankraštis], p. 9.
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, 282 p.
VU, f. 102–439.

Kalesninkų dvaro savininkas Aleksandras Ušinskas įvairiems bažnyčios remontams
turėjo mokėti 452 rublius 96 kapeikas. Jis vietoje šios duoklės bažnyčiai atidavė du margus
dvaro žemės kapinių teritorijai padidinti (dabartinių kapinių pietinė dalis). XX a. pradžioje
ši dalis buvo vadinama naujosiomis kapinėmis. Joje buvo mažai laidojama, nes iškasus
duobę pasirodydavo vanduo.
S. Valentinas (Simne klebonavo 1887–1897 m.) visas kapines apkasė grioviu ir apsodino
gudobelių (vietinių gyventojų vadinamų šepšingėmis) gyvatvore. Gyvatvorės krūmokšniai

Simno kapinės. 2010 m. A. Šeškevičiaus nuotr.

Kunigo vikaro Jono Valaičio (1868–1911) antkapinis paminklas. Simnas. A. Šeškevičiaus nuotr.

Klebono Sebastijano Valentino (1846–1897) antkapinis paminklas. Simnas. A. Šeškevičiaus nuotr.
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nebuvo karpomi, tvora neformuota. Kapinės ilgą laiką buvo neaptvertos, jose išminta daug
takų. S. Valentinas dalį kapinių apsodino eglėmis. Per vidurį kapinių išilgai ir skersai nutiesė
takus ir apsodino juos liepomis. Kelios liepos išliko šiaurinėje kapinių pusėje. Tarpukariu
buvo paprotys palaidojus artimąjį prie kapo pasodinti medelį. Tų medžių būta labai daug.
Laidojant liepų šaknis nukirsdavo, todėl per audrą medžiai virsdavo, apgadindavo paminklus. 2015 m. Simno seniūno Vytauto Viršilo iniciatyva beveik visi medžiai buvo nupjauti,
liko tik keli kapinių pakraščiuose. Seniau patys kapai buvo apaugę pakalnutėmis (simniškių
vadinamomis konvalijomis). Tik XX a. antroje pusėje pradėta puošti kapus gėlėmis, statyti
ištaigingus paminklus. Vienu laiku buvo bandyta bent spygliuota viela kapines aptverti, bet
parapijiečiai mažai jos paisė.
Tik klebonu tapus Juozui Žemaičiui (klebonavo 1953–1967 m.) kapinės buvo aptvertos
tinklo tvora, kuri išliko iki šių dienų.
Simno kapinių šiaurinėje pusėje palaidoti penki kunigai: Ambraziejus Glovackis
(1804–1886), Sebastijanas Valentinas (1846–1897), Jonas Valaitis (1868–1911), šalia jo –
Vincentas Martynas Vaičiūnas (1837–1909) (paminklo nėra) ir Petras Česlovas Valinčius
(1826–1887) į šiaurę nuo kunigo A. Glovackio. Amžinojo poilsio vietą žymi keturių medžių
kelmai. Paminklo nėra. Netoliese palaidoti vargonininkas Jokūbas Ragauskas (1893–1966),
zakristijonas Jurgis Šeškevičius (1890–1972) ir varpininkas Vincas Vaitulevičius (senasis).
Antrojo pasaulio karo metu žuvusius vokiečiui laidojo kapinių gale pietinėje pusėje.
Kapai neišliko.
Per Pirmąjį pasaulinį karą 1916 m. vokiečiai žuvusius savo karius laidojo Mergalaukio
dvaro lauke. Kapinės apkastos grioviu. Jose palaidotas leitenantas Ernestas Wurche, rašytojo
Valterio Flexo knygos „Klajūnas tarp dviejų pasaulių“ prototipas.
2015 m. kapinės buvo sutvarkytos.

Simno kapinės. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Simno bažnyčioje dirbę kunigai
Seniau dvasininkus į parapijas pagal koliacijos teisę parinkdavo bažnyčių fundatoriai,
o Katalikų bažnyčia kandidatus patikrindavo ir suteikdavo jiems įgaliojimus būti parapijų
klebonais ir rūpintis sielovada.
Kurie kunigai aptarnavo Simno parapiją pirmąjį šimtmetį po Simno bažnyčios
įsteigimo, žinių nėra. Daugiau žinomi tik kai kurie antrojo šimtmečio kunigai. Informacija
pateikta pagal kunigų J. Reitelaičio ir V. Šeškevičiaus rankraščius, Simno bažnyčios archyvo
ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos interneto svetainės duomenis.
Adomas Daugvilytis (Daugvilyta / Dalgowita / Danczelita). Archyve minima, kad
A. Daugvilytis 1595–1597 m. buvo Simno bažnyčios klebonas379.
Žinoma, kad 1609 m. Simno ir Metelių klebonas buvo Juozas Rodomanskis380.
Augustinas Snarskis Simno klebonu tarnavo 1619 m. Jam klebonaujant buvo įsteigta
Metelių parapija. Tuo metu Simno ir Metelių dvarų savininko P. Sapiegos iniciatyva išrūpinta
antroji bažnyčios fundacija381.
Jonas Komblevičius Simne klebonavo apie 1639 m. Archyve išlikęs klebono raštas, kuriame rašoma, kad Simno laikytojas Jonas Donavojus Simno bažnyčiai neduoda dešimtinės
ir uždraudė laisvą malimą malūne382.
Petras Sadzevskis Simne klebonavo ir buvo dekanas 1654–1656 m. (kitur minimas
1654–1662 m. laikotarpis). Jo klebonavimo metu šalyje padėtis buvo sudėtinga. Rusijos caro
armija užėmė Vilnių, Trakus, Gardiną, Merkinę, Kauną, buvo pasiekusi ir Simną. Švedai jau
buvo sunaikinę Žemaitiją. Prasidėjo badas ir maras. Archyve minima, kad Simno klebonas
dekanas Petras Sadzevskis yra vizitavęs ir pasirašęs 1662 m. Leipalingio aktus383.
Mykolas Obrymskis, Smolensko kanauninkas, Mailos (?) klebonas, Simno bažnyčios
valdytojas, laikinai klebonavo Simne nuo 1655 m. gegužės iki 1656 m. spalio. Tikėtina, kad
jis pavadavo kleboną.
Tuo laiku Simne vikarais tarnavo Povilas Glodziesilskis ir vienuolis dominikonas kunigas Nikalojus Dambrauskas. Kas tais laikais Simne ėjo kunigų pareigas, galima sužinoti
nebent iš Simno bažnyčios metrikų knygų, nes jas pildydavo kunigai ir rašydami dažniausiai
pažymėdavo, kas yra klebonas ar vikaras. Kartais galėdavo būti pažymėtas ir koks kunigas
svečias. Taigi iš metrikų tiksliai sužinoti, kada koks kunigas į Simną atėjo dirbti, kada buvo
iškeltas arba mirė, tiksliai negalima.
Albertas Izdebskis, Smolensko arkidiakonas, Simne klebonavo nuo 1657 m. iki
1674 m. 1658 m. liepos mėnesį vėl užklupo maras, bet greitai baigėsi, nes anksti rudenį
prasidėjo šalčiai. 1658 m. žiema taip pat buvo tokia šalta, kad Švedijos karalius Gustavas su
armija ledu perėjo į Vakarų Europą. O 1659 m. buvo dar šalčiau – net alų ir vyną kareiviai
skaldė kirviais.

379
380
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382
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http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=2006
VU, f. 102–439.
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 175.
VU, f. 102–439.
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Simno vikarai tuo metu buvo Jonas Adomavičius, Albertas Zaška, pranciškonas Mykolas Čekanskis, altaristai Lipnickis ir Mikalojus Bužinskis, vienuolis dominikonas kunigas
Angelus Piaseckis ir Vaitiekus Grimza, kuris 1674 m. klebonavo Simne.
Jonas Palovinskas Simne kunigavo 1676 m. Buvo atvykęs iš Podbrzezės.
Aleksandras Gezeckis, Smolensko kanauninkas, klebonavo nuo 1688 iki 1689 m. Nuo
tol laiko iki 1723 m. aktuose žinių apie Simno klebonus nebėra. Pažymėtini du labai svarbūs
šio laikotarpio įvykiai: švedų žygis per Lietuvą, Lenkiją ir atgal ir didysis badas ir maras
(1709–1710) Lietuvoje.
Monkevičius Simno bažnyčioje klebonavo apie 1689–1689 m.
J. Reitelaičio rankraštyje minimas Simno klebonas Jonas Paškevičius, kuris bylinėjosi
su Smolensko iždininku Jonu Jurgiu Havelu ir jo žmona dėl bažnyčios fundacijos panaikinimo. Jo rankraštyje yra 1695 m. birželio 21 d. ir 1698 m. vasario 23 d. bei kovo 11 d.
įrašai, kad Vilniaus konsistorija pritaria ir palaiko šioje byloje kleboną. Taip pat rašoma, kad
Simno klebonas J. Paškevičius testamentu savo nekilnojamąjį turtą užrašė Vilniaus bonifratrams ir pageidavo būti Vilniuje palaidotas384.
Mykolas Barkauskas minimas 1717 m. dalyvavęs Vilniuje vyskupo Bžostovskio sinode. Simne klebonavo iki 1723 m. Kada čia atkako, neaišku. Jis visą savo kilnojamąjį turtą
1723 m. užrašė įvairioms bažnyčioms385.
Felicijus Ancuta Simne dirbo 1725–?386.
Adomas Rokickas kunigavo 1730 m.387
Juozapas Antanas Paplauskas Simne klebonavo 1723–1738 m. Savo lėšomis pastatė
tris altorius ir perstatė beveik visus klebonijos pastatus. Vis dėlto tarp parapijiečių neįgijo
populiarumo, mat bažnyčios turtą tvarkė neatsiklausęs parapijos komiteto. Nesutarimai
pasiekė vyskupą. Vyskupas 1738 m. atsiuntė į Simną kitą kunigą.
Kunigo J. A. Paplausko klebonavimo metu bažnytiniuose aktuose minimi vienuoliai
dominikonai Alfonsas Jablonskis, Domininkas Vaiciekauskas, Grigorijus Šymakas, Kochanskis ir kunigas Jonas Romaško, taip pat vienuoliai pranciškonai Mikalojus Sideravičius,
Maksimilijonas Bogdanavičius ir jėzuitas tėvas Antanas Petrušauskas388.
Antanas Jacevičius Simno klebono pareigas ėjo nuo 1738 m. spalio 21 d. iki 1742 m.
liepos 12 d. Klebonaujant jam teko taisyti presbiterijoje skilusias lubas ir atnaujinti vargonus.
Šoninėse navose sudėjo lentines lubas. Pats didžiausias jo darbas – priešais bažnyčios fasadą
pastatė didelį mūrinį bokštą. Be to, šventoriuje surentė varpinę.
Klebonaujant kunigui A. Jacevičiui vikarais tarnavo vienuolis pranciškonas Rokas
Grakauskas, Jurgis Lengevičius (1740 m.), Adomas Ancypa (rezidentas, 1741 m.), Antanas
Felicijonas Cikanavičius, Motiejus Petkevičius (1742 m.)389.
Aleksandras Ignas Komaras Simne klebono pareigas ėjo nuo 1742 iki 1744 m. Jis
pirmiausia bažnyčios centrinėje navoje sudėjo medines lubas, suremontavo keturis rūsius.
Kadangi su Kalesninkų dvarininkais kildavo nesusipratimų, 1744 m. gavo iš Vilniaus ar384
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chyvo dokumentus, įrodančius, kad Zigmantas III patvirtino Jono Jonaičio Zaberezinskio
užrašytą Simno bažnyčiai išlaikymą390.
Vilniuje 1744 m. vyko vyskupo Mykolas Zenkovičiaus sušauktas sinodas. Jame dalyvavo ir kunigas A. I. Komaras. Sinodas šauktas siekiant aptarti svarbiausius pastoracinius
reikalus, nes atokiau gyvenančius parapijiečius buvo sunku aptarnauti. Vilniaus sinodas
1744 m. nutarė, kad visi kaimai in cura animarum (dvasios reikalais) priklausys artimiausiam klebonui, t. y. paskirtai parapijai.
1744–1746 m. minimas Simno klebono pareigas einąs Metelių klebonas Petras Biattu.
1745 m. Simno parapiją vizitavo Vilniaus vyskupas M. Zenkovičius. 1746 m. minimi Simno
kunigai Ambrazas Przialgauskas ir J. Antanas Paplauskas (rašoma krikšto akte – tikėtina,
kad jis buvo svečias). 1745 m. Simno vikarais tarnavo pranciškonas tėvas Ciprijonas
Maginavičius iš Merkinės ir kunigas Adalbertas Sturgulevičius391.
Jurgis Rokas Duninas Girdauskas, kunigas kanauninkas, Simno dekanas, klebonavo
1746–1764 m. Pagal Sinodo nutarimą dar papildomai aptarnavo Žuvinto ir Krokialaukio
raktų gyventojus. Trūkstant kunigų Simno kunigai šventadieniais ir sekmadieniais aukoti
šv. Mišių vykdavo į Krosną. Vėliau Krosnoje pradėjo kurtis parapija, atvyko kunigas. Klebonui J. R. D. Girdauskui teko ilgus metus bylinėtis su Kalesninkų dvarininku Simno storasta
J. Chmielevskiu dėl fundatoriaus J. J. Zaberezinskio užrašyto ir 1619 m. Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Zigmanto IV patvirtinto bažnyčios išlaikymo dešimtinės nevykdymo. Klebonas apie 1758 m. Simno storastos Zimnisko lėšomis Rožinio Švč. Mergelės Marijos ir
Švč. Jėzaus Širdies koplyčiose sudėjo skliautines lubas. 1760 m. naujai šiaudais apdengė
bažnyčios stogą. 1747 m. vikarai buvo Andrius Maciunskas ir Andrius Paciežinskas,
1749 m. – dominikonai Norbertas Kalinauskas ir Liudvikas Dragevičius.
Pranciškus Antanas Bonaventūra Jovidas Simne klebonavo nuo 1764 iki 1776 m. Jis
atsiėmė bažnyčiai M. Bičkausko testamentu užrašytus 2000 auksinų, dalį nuošimčių ir visa tai
skyrė bažnyčios remontui ir statyboms. Prie šiaurinės koplyčios pastatė zakristiją, suskliautė
presbiterijos lubas, pastatė dvigubą bokštą. Šiems darbams klebonas išleido nemažai pinigų,
prisidarė skolų. Tikėjosi skolas grąžinti atgavęs visą M. Bičkausko palikimą – 10 000 auksinų. Kadangi pinigų neatgavo, toliau jokių remontų ir statybų nevykdė392.
Petras Kačinskas Simne klebonavo nuo 1777 m. balandžio 6 d. iki 1778 m. balandžio
26 d. Buvo gana garbingo amžiaus, statybos darbais neužsiėmė, ūkiui vadovauti irgi
neįstengė. Viskas buvo apleista, bažnyčios žemę klebonas išnuomojo. Mirė 1778 m. birželio
26 d. Juo rūpinosi ir laidojo vikaras Liudvikas Misevičius. P. Kačinskas yra pirmasis kunigas, minimas Simno bažnyčios mirimo aktų knygose. Jis palaidotas bažnyčios Rožinio
Švč. Mergelės Marijos altoriaus kriptoje393.
Po P. Kačinsko 1778 m. klebono pareigas laikinai ėjo kunigas Antanas Baranavičius.
Seirijų klebonas kunigas Jonas Jurgis Josefavičius (1778–1882) buvo ir Simno dekanato
dekanas. Jis 1782 m. balandžio 5 d. testamentu įsteigė prie Seirijų bažnyčios kunigų altariją
ir jai išlaikyti paskyrė 10 000 auksinų394.
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Mikalojus Miškauskas, teologijos mokslų daktaras, Simne klebonavo nuo 1778 m. rugpjūčio 12 d. iki 1815 m. rugpjūčio 22 d. Seirijų klebonas, Simno dekanas kunigas J. J. Josefavičius 1778 m. rugpjūčio 12 d. kunigą M. Miškauską paskyrė Simno klebonu ir perdavė
jam bažnytinį inventorių. Inventoriuje aprašytas bažnytinis turtas atrodo labai liūdnai. Stogas, kadaise šiaudais dengtas, visiškai nukritęs. Bažnytinių drabužių mažai likę, ir tie patys
suplyšę. Klebonijos gyvulių ir pasėlių nėra, nes žemė išnuomota. Klebonijos ir palivarko
pastatai supuvę ir sukritę. Klebonijoje – tik keli reikalingiausi daiktai. Iš vidaus ir išorės
sienų tinkas nubyrėjęs, lubos tik laikinai iš lentų sudėtos, plytų grindys iširusios, neužbaigtas bokštas. Bažnyčia buvo tiek apleista, kad reikėjo remontuoti iš pagrindų395.
Kunigas M. Miškauskas suprato, kad laukia dideli darbai: bažnyčios remontas, bažnytinių trobesių statyba ir taisymas, ūkio tvarkymas, dvasiniai reikalai ir kiti patarnavimai.
Kunigas buvo energingas, uolus ir pamaldus Tai yra labiausiai pasižymėjęs klebonas Simno
parapijoje. Tiesa, daug jo sumanytų ir pradėtų darbų sukliudė atlikti neramūs laikai. Jei ne
Napoleono karas, veikiausiai Simno bažnyčią būtų puošęs didingas bokštas, kuriam statyti
jau buvo paruoštos statybinės medžiagos ir surasta lėšų. M. Miškauskui teko klebonauti
ir sudėtingais politiniais laikais – Simnas keturis kartus buvo priskiriamas vis kitai valstybei: 1794 m. buvo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žinioje, 1794–
1807 m. – Prūsijos valdžioje, 1807–1815 m. Lenkijos kunigaikštystėje, nuo 1815 m. – Rusijos
caro imperijoje. Šie politiniai pokyčiai labai trukdė. Bet, nepaisant to, kunigas nemažai padarė.
Tuo metu aktus pasirašydavo ne tik klebonai ir vikarai, bet ir kunigai svečiai, pripuolamai viešėję ir, pvz., atlikdavę krikšto apeigas. Ypač daug aktuose yra įvairių vienuolių dominikonų ir marijonų parašų. M. Miškauskui klebonaujant, Simne buvo šie vienuoliai ir
kunigai vikarai: 1777 m. dominikonas Grigorijus Dzevs, 1777 m. marijonas Julijonas Popravskis, 1778 m. marijonas Viktoras Volungevičius, 1778–1781 m. Liudvikas Misevičius
(vikaras), 1778 m. dominikonas Kolimanas Urbanavičius (vikaras), 1779 m. dominikonas
Liudvikas Paulauskas, 1779 m. marijonas Liudvikas Pabrėža, 1780 m. pranciškonas Gerardas Žagaras (vikaras), 1780 m. marijonas Silvestras Leknevičius, 1780 m. marijonas Timotiejus Purvinskis, 1780 m. marijonas Nestoras Žardoševičius, 1781 m. marijonas Vaclovas
Didvalevičius (vikaras), 1785 m. marijonas Augustinas Bindokevičius (vikaras), 1790 m.
marijonas Andrius Žukauskas, 1790 m. marijonas Fabijonas Jokubauskas, 1790 m. marijonas Mykolas Peteris, 1791 m. marijonas Teofilius Peteris, 1791 m. marijonas Kornelius
Popietauskas, 1802 m. kunigas Raimundas Todvann, 1808–1810 m. kunigas Aleksandras
Lelevičius, 1805–1808 m. kunigas Tadas Cibulskas, 1809 m. kunigas Josaphotas Žadeika,
1810 m. kunigas Felicijonas Radzinskas, 1815 m. kunigas Damazas Antanas Rukk.
Kunigas Mikalojus Miškauskas mirė 1815 m. rugpjūčio 22 d. būdamas 74 metų. Palaidotas šventoriuje prie didžiųjų bažnyčios durų, esančių priešais Didįjį altorių. Jo mirties
akte rašoma (lotyniškai):
Simnas. 1815 metais rugpjūčio 22 dieną mirė Viešpatyje Didžiai Gerbiamas kunigas
Mikalojus Miškauskas, Simno klebonas, Vygrių vyskupijos Sinodo Teisėjas, Teologijos daktaras, pasižymėjęs mokslu ir pamaldumu, eidamas 74 metus, palaidotas ant šventoriaus prie
suveriamųjų durų priešais Didįjį altorių 24 dieną rugpjūčio. Jo laidotuvėse dalyvavo Šviesusis
ir Kilnusis Jemzely, Vygrų vyskupijos oficiolas ir kiti 20 kunigų. Už jo sielą buvo aukotos
395 VU, f. 102–439.
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visos už mirusius pamaldos, šešios giedotos šv. Mišios, likusios – skaitytos. Nuo tamsos dalyvavo daugybė žmonių. Už ypatingas jo dorybes, dievobaimingumą ir kitas kilnias jo būdo
savybes buvo labai visų mylimas. Per tas gedulingas pamaldas negalėjo susilaikyti nuo ašarų.
Aprūpintas šventais sakramentais, šventai užbaigė gyvenimą – mūsų laikų nepaprastas ir
ypatingas vyras.
Pasirašė: Simno Dekanas, Metelių klebonas kun. Zybanovičius ir Simno burmistras
Jaciunskis396
Tadas Cibulskas 1805–1808 m. buvo Simno vikaras. Daugiau žinių nėra397.
Ambraziejus Žygevičius gimė 1782 m. liepos 19 d. Žemaitijoje. Į kunigus įšventintas
1796 m. gegužės 19 d. 1798 m. buvo Punsko parapijos vikaras, 1805 m. – Vilkaviškio parapijos vikaras, 1807–1815 m. – Skriaudžių parapijos vikaras, 1818–1846 m. – Simno parapijos
klebonas. Mirė Simne 1846 m. kovo 3 d.398
Klebonas A. Žygevičius sudėjo naujus bažnyčios langus, 1818 m. perdengė malksnomis
supuvusį centrinės navos stogą. Taip pat sudėjo malksnų stogus ant presbiterijos ir šoninių
navų. Ištinkavo bažnyčios išorę ir vidų, nes jau daug kur buvo nubyrėjęs tinkas.
Į senatvę kunigui A. Žygevičiui susilpnėjo sveikata, nepajėgė tvarkyti parapijos ir ūkio.
1845 m., gavęs vyskupo sutikimą, visą klebonijos ūkį trejiems metams už 300 rublių per
metus išnuomojo simniečiui Leopoldui Kosmanui. L. Kosmanas apsigyveno klebonijoje
ir pradėjo šeimininkauti kaip pilnateisis savininkas. Jis klebonijos ūkiu rūpinosi atsainiai:
1845 m. buvo pasėjęs tik keturis karčius (senovinis biralų seikėjimo matas, sudarantis apie
120 litrų) rugių. Taip pat kunigas A. Žygevičius pardavė L. Kosmanui savo asmeninį turtą
už 1500 auksinų. Tada įsidrąsinęs L. Kosmanas pasisavino ir bažnyčios turtą. Tai matydamas vyskupas Strašinskas, dar kunigui A. Žygevičiui gyvam esant, 1845 m. rugsėjo mėnesį
Simno parapijos administratoriumi paskyrė kunigą Ambraziejų Glovackį.
Kunigas A. Žygevičius kuriam laikui buvo apsigyvenęs Suvalkuose, bet netrukus sugrįžo
į Simną. Čia 1846 m. kovo 3 d. mirė, būdamas 75 metų. Kur palaidotas, žinių archyve nėra.
A. Žygevičiaus klebonavimo metu tarnavo šie vikarai: 1817 m. Honoratas Moirzimas,
1819–1820 m. Stanislovas Vaitkevičius, 1818 m. Pranciškus Čepulevičius, 1824–1827 m. Ignotas Klučinskas, 1829 m. Vincas Lekevičius, 1837–1845 m. Eliziejus Bartasevičius, 1842 m.
Juozas Didinskas.
Be to, krikšto aktuose yra pasirašę šie kunigai: 1818 m. Hijacintas Domeika ir Severinas
Jakidlauskas (pranciškonas), 1822 m. Antanas Helmanas, 1827 m. Norbertas Šuminskas399.
Julius Mykolas Francūzevičius, gimęs apie 1773 m., į kunigus įšventintas apie 1800 m.
1805–1823 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1824 m. – Metelių parapijos emeritas vikaras,
1828–1831 m. – Metelių parapijos emeritas400.
Juozapas Hilarijus Čepulevičius Simno parapijos vikaru tarnavo 1816–1821 m.,
1823–1829 m. buvo Gižų parapijos kamendorius. Mirė 1829 m. liepos 29 d. būdamas Gižų
parapijos kamendoriumi401.
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Eliziejus Helmanas buvo Žemosios Panemunės parapijos vikaras, 1823 m. –Simno
parapijos vikaras, 1824 m. – Plutiškių filijos vikaras402.
Kazimieras Helmanas gimė 1796 m. kovo 4 d. Mokėsi Tikocino (dabar priklauso
Lenkijai, Balstogės vaivadijai) kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1820 m. gegužės
20 d. 1828–1829 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1830–1831 m. Šventežerio parapijos administratorius, 1833–1872 m. Šventežerio parapijos kuratorius. Mirė 1872 m. kovo 12 d.
kunigaudamas Šventežeryje403.
Kiprijonas Gruštas, kunigas pranciškonas konventualas, baigė Seinų kunigų seminariją.
1822–1824 m. buvo Simno parapijos vikaras ir miesto pradinės mokyklos kapelionas,
1828 m. Rumbonių parapijos administratorius404.
Ambraziejus Glovackis Simne bažnyčios klebonu tarnavo 1845–1886 m. Gimė 1804 m.
rugpjūčio 12 d. Sausininkų kaime, Pajevonio parapijoje. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje.
Į kunigus įšventintas 1833 m. lapkričio 17 d. 1845 m. buvo paskirtas Simno parapijos administratoriumi, o 1846 m. mirus kunigui A. Žygevičiui liko klebonu.
Prieš atvykdamas į Simną kunigas A. Glovackis tarnavo Būdviečių (Lazdijų r.) kapelionu. 1843 m. rugpjūčio 6–18 d. pagal Kalvarijos notaro aktą buvo išnuomojęs trejiems
metams Būdviečių dvarą su visais gyvuliais ir ūkiniais padargais. Viskas buvo įkainota 1756
rubliais 95 kapeikomis.
1845 m. Kalvarijos dekanas kunigui A. Glovackiui įteikė Simno bažnyčios inventorių.
Inventoriaus akte nurodyta, kad visi bažnyčios liturginiai indai, drabužiai yra tie patys, kuriuos kunigas A. Žygevičius 1816 m. priėmė. Visi klebonijos statiniai, neišskiriant špitolės,
taip pat tie patys, tik jau blogesnės būklės (supuvę ir griūvantys). Gyvulių skaičius tas pats
kaip 1816 m. Bažnytinė žemė išnuomota L. Kosmanui, nedirbama. Kunigas A. Glovackis
atsakė klebonijos nuomą, turėjo pats užsėti laukus. Ūkio padargų nedaug rasta, ir tuos
pačius L. Kosmanas sakėsi nupirkęs iš kunigo A. Žygevičiaus, norėjo pasisavinti. Taip pat
L. Kosmanas išeidamas bandė pasiimti kai kuriuos bažnyčiai priklausančius daiktus – atseit
ir juos pirkęs iš kunigo A. Žygevičiaus. Klebonas A. Glovackis nedavė. Tada nuomotojas
kleboną padavė į teismą, bet bylą pralaimėjo.
Apie 1847 m. Simno parapiją ištiko didelė nelaimė – apdegė bažnyčia. Simno miestelyje kilus gaisrui vėjas ugnies užnešė ant bažnyčios stogo. Sudegė malksnų stogas, nukentėjo
sienos. Kadangi centrinėje navoje buvo lentinės lubos, sudegė ir jos, taip pat bažnyčios
suolai ir kai kurios klausyklos. Vargonai, presbiterija ir šoninių navų altoriai liko sveiki, nes
ten buvo mūrinės lubos.
Bažnyčios remontas ėjo sunkiai, trūko lėšų. Tik 1849 m. rudenį naujomis malksnomis
perdengtas stogas, išmūrytos lubos centrinėje navoje, padaryti gaubti skliautai. Centrinėje
navoje ties vargonais buvo panaikinta buvusio bokšto žymė. Sudėti nauji langai, bažnyčios
vidaus sienos ištinkuotos ir išbaltintos. Didysis ir du šoniniai altoriai atnaujinti klebono
A. Glovackio asmeninėmis lėšomis. Remontas kainavo apie 600 rublių. Tais laikais tai buvo
dideli pinigai (25 arkliai kainavo 359,75 rb). Kiti bažnyčiai priklausantys pastatai buvo tik
taisomi405.
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1883 m. kunigas A. Glovackis šventė 50 metų kunigystės jubiliejų. Per jubiliejų jam
buvo suteiktas garbės kanauninko titulas.
A. Glovackis 1886 m. lapkričio 9 d. mirė, būdamas 83 metų. Simne klebonavo 41,5
metų. Mirė staiga bažnyčioje begiedodamas egzekvijų noktiurną (maldas už mirusiuosius).
Parapijiečiai juokaudavo, kad mirtis seniai taikiusis kleboną nučiupti, bet jis pribėgdavęs
prie vaistų spintelės, spėdavęs pasiimti vaistų ir išsigelbėdavęs. Tą kartą giltinė nužiūrėjusi,
kada jis buvęs tolokai nuo vaistų spintelės.
Klebonaujant A. Glovackiui tarnavo šie vikarai: 1837–1839 m. Eliziejus Bartaševičius,
1855–1856 m. ir 1861–1862 m. Ambrazas Lukoševičius, 1856–1859 m. Juozas Ivanavičius,
1860 m. Motiejus Stanevičius, 1863 m. Juozas Jasinskas, 1865 m. Feliksas Maciejauskas,
1867–1874 m. Antanas Vilkutauskas, 1874–1879 m. Vincas Gerdžiūnas, 1881–1884 m.
Pranciškus Brazevičius, 1884–1889 m. Vincas Jonkaitis.
Kunigas Antanas Vilkutauskas buvo perkeltas klebonauti į Gudelius. Ten 1876 m. sausio 23 d. krikštijo būsimą kunigą Vincą Šeškevičių.
Pranciškus Brazevičius gimė 1845 m. birželio 25 d. Moskabūdžių kaime, Karklinių
gminoje (Kalvarijos apskr.). Buvo valstiečių kilmės. Marijampolėje baigė 4 klases. Į Seinų
kunigų seminariją įstojo 1865 m. spalio 1 d. Į kunigus įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d.
1869–1870 m. tarnavo kaip neetatinis vikaras Prienuose. Seinų vyskupijos administratorius
1870 m. liepos 1 (13) d. paskyrė jį etatiniu Prienų parapijos vikaru, o jau 1871 m. sausio
5 (17) d. raštu pranešė Suvalkų gubernatoriui, kad skiria Gražiškių parapijos vikaru. Ten
P. Brazevičius dirbo iki 1873 m., kol Seinų vyskupo 1873 m. spalio 1 (13) d. raštu Suvalkų
gubernatoriaus nurodymu buvo paskirtas Liudvinavo parapijos vikaru. Liudvinave tarnavo
iki 1881 m. Asmens byloje yra Liudvinavo parapijos parapijiečių prašymas Seinų vyskupui
(1881 m. kovo 12 d.), kad neiškeltų P. Brazevičiaus iš šios parapijos, kol baigs bažnyčios
remonto darbus (buvo dažoma bažnyčios išorė). 1881–1884 m. P. Brazevičius tarnavo Simno parapijos vikaru. Varšuvos generalgubernatorius 1884 m. rugpjūčio 21 d. rašte, Seinų
vyskupui leidus, nurodo, kad Simno vikaras P. Brazevičius skiriamas Januvkos (Lenkija)
parapijos administratoriumi. Ten dirbo 1884–1896 m. 1896–1898 m. buvo Pilypavo (Lenkija) parapijos administratorius (klebonas).
Varšuvos generalgubernatorius 1881 m. nubaudė Liudvinavo parapijos vikarą P. Brazevičių 10 rb bauda, kad be žandarų leidimo vyko į atlaidus Ūdrijos parapijoje. Mirė jis
1898 m. birželio 7 d. būdamas Pilypavo parapijos administratoriumi (klebonu)406.
Andriejus Bartoševičius gimė 1800 m. rugpjūčio 6 d. Prūsijoje. Baigęs Dotnuvoje tris
klases, 1825 m. įstojo į Tikocino (Lenkija, Balstogės vaivadija) kunigų seminariją. 1828 m.
rugpjūčio 1 d. įšventintas į kunigus. 1829–1830 m. buvo Kalvarijos parapijos vikaras, 1831–
1841 m. Simno parapijos vikaras, 1843–1851 m. Pakuonio parapijos administratorius,
1853–1855 m. Pakuonio parapijos kuratorius. Mirė 1855 m. lapkričio 2 d.407
Eliziejus Bartasevičius gimė 1811 m. lapkričio 24 d. Urvinių kaime, Griškabūdžio
parapijoje. Seinuose baigęs keturias gimnazijos klases, 1833 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1936 m. liepos 3 d. 1837–1839 m. buvo Simno vikaras, 1841 m.
Pilviškių parapijos vikaras, 1844–1845 m. vėl Simno parapijos vikaras, 1846–1853 m.
Būdviečio koplyčios kapelionas, 1854–1855 m. Kaimelio parapijos kamendorius.
406 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3457
407 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=2956
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Mirė 1855 m. gegužės 25 d. Kaimelyje, ten ir palaidotas408.
Juozapas Didinskis gimė 1807 m. kovo 17 d. Skardupių kaime, Sintautų parapijoje,
Marijampolės apskrityje, valstiečių šeimoje. Baigęs Seinų mokyklos keturias klases, 1831 m.
įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1834 m. liepos 13 d. įšventintas į kunigus. 1834–1839 m.
buvo Jeleniavo (dabar priklauso Lenkijai) parapijos vikaras, 1840–1846 m. Simno parapijos vikaras, 1846–1849 m. Gelgaudiškio vikaras, 1849–1853 m. Kaimelio parapijos vikaras.
Mirė 1853 m. rugpjūčio 23 d. būdamas Kaimelio kamendoriumi409.
Vincentas Lekešius gimė 1802 m. liepos 12 d. Gražiškiuose. Mokėsi Gražiškių
parapinėje pradinėje mokykloje. 1824 m. įstojo į Tikocino (Lenkija) kunigų seminariją. Į
kunigus įšventintas 1827 m. liepos 31 d. Kunigas V. Lekešius 1828 m. buvo Gražiškių parapijos vikaras, 1829 m. Alvito parapijos vikaras, 1830 m. Simno parapijos vikaras, 1831 m.
Kalvarijos parapijos vikaras, 1833–1834 m. Daukšių parapijos administratorius, 1837 m.
Krosnos parapijos rezidentas, 1838–1851 m. Krosnos parapijos administratorius, 1853–
1866 m. Krosnos parapijos klebonas.
Mirė 1866 m. sausio 15 d. klebonaudamas Krosnos parapijoje. Kur palaidotas, nenurodoma, manoma, kad Krosnoje410.
Pranciškus Rudzinskis gimė 1806 m. gruodžio 2 d. Lauckiemio kaime, Naumiesčio
parapijoje, Marijampolės apskrityje. Mokėsi Naumiesčio mokykloje. 1826 m. įstojo į Seinų
kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1829 m. gruodžio 17 d. Buvo Gižų parapijos vikaras, 1833 m. Griškabūdžio parapijos vikaras, 1841 m. Pajevonio parapijos vikaras, 1842 m.
Krasnopolio (Lenkija) vikaras, 1845 m. Simno parapijos vikaras, 1846–1847 m. Barglavo
parapijos vikaras, 1847–1848 m. Seirijų vikaras, 1849–1850 m. Gelgaudiškio vikaras, 1850–
1855 m. Šakių parapijos vikaras, 1855–1857 m. vėl Gižų parapijos vikaras. Po Gižų parapijos
klebono Motiejaus Kravčinskio mirties 1857 m. birželio 23 d. kunigui P. Rudzinskiui perduotas Gižų parapijos administravimas. Ją administravo 1857–1860 m. 1860–1870 m. tarnavo kaip Griškabūdžio filijos vikaras rektorius. 1870 m. gegužės 27 d. mirė Griškabūdyje.
Jonas Mazurkevičius gimė 1809 m. birželio 12 d. Lankeliškių parapijoje, Kalvarijos apskrityje, valstiečių šeimoje. Privačiai mokėsi Lankeliškiuose. 1931 m. įstojo į Seinų kunigų
seminariją. Neaišku, dėl kokių priežasčių, 1832 m. naujai buvo priimtas į seminariją. Į kunigus įšventintas 1834 m. liepos 13 d. 1837–1839 m. buvo Bartninkų vikaras, 1840–1846 m.
Punsko vikaras, 1846–1853 m. Simno parapijos vikaras, 1853–1863 m. Vištyčio parapijos
vikaras, 1870 ir 1872 m. Vištyčio parapijos rezidentas, nuo 1873 m. Vištyčio parapijos rezidentas emeritas. Mirė 1873 m. rugsėjo 21 d. Vištytyje411.
Andriejus Bakunauskas gimė 1821 m. lapkričio 30 d. valstiečių šeimoje. Baigęs tris
Marijampolės apskrities mokyklos klases, 1843 m. rugsėjo 20 d. įstojo į Seinų kunigų
seminariją. Į kunigus įšventintas 1848 m. birželio 16 d. 1848–1853 m. buvo Liubavo parapijos vikaras, 1853–1854 m. Simno parapijos vikaras,. 1854–1856 m. Plokščių parapijos vikaras. 1856–1857 m. Skriaudžių parapijos vikaras, 1857–1863 m. vėl Plokščių parapijos vikaras, 1870–1880 m. Vištyčio parapijos klebonas. Varšuvos generalgubernatorius už tai, kad
išdavė klaidingus gimimo metrikus, 1875 m. Vištyčio parapijos klebonui A. Bakunauskui
408
409
410
411
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pareiškė įspėjimą, įrašė pastabą į tarnybos lapą ir nurodė išieškoti teismo išlaidas. Mirė
1880 m. lapkričio 2 d. būdamas Vištyčio klebonu412.
Ambrazas Lukoševičius gimė 1826 m. gegužės 26 d. Sausininkų kaime, Pajevonio parapijoje, Kalvarijos apskrityje. Bajoras. Baigęs šešias Suvalkų mokyklos klases, 1849 m. įstojo į
Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1853 m. 1855–1856 m. buvo Simno parapijos
vikaras, 1856–1857 m. Bartninkų parapijos vikaras, 1857–1859 m. Alvito parapijos vikaras,
1859–1861 m. vėl dirbo pastoracinį darbą Simne. 1861–1862 m. tarnavo kaip Metelių parapijos vikaras, 1863 m. Kobylino parapijos vikaras (Lenkija), 1866 m. Ridzevo filijos vikaras
(filija – atskiras parapijos padalinys, kuriame aukojamos šv. Mišios, bet neteikiami Krikšto,
Santuokos sakramentai ir kiti patarnavimai), 1872 m. Lipsko parapijos klebonas.
Klebonas A. Lukoševičius Rusijos imperijos vietininko 1872 m. buvo nubaustas 50 rb
bauda už tai, kad suteikė religinius patarnavimus unitams, o 1874 m. už tai, kad pakrikštijo
unitų vaiką. Trečią kartą jį nubaudė 1875 m., kai iš sakyklos pasakė, kad daugiau unitai
neneštų jam krikštyti vaikų, o patys juos krikštytų, ir pamokė, kaip tai daryti. Dėl to 1875 m.
caro žandarmerijos buvo iškeltas iš Lipskio į Nedzviadnos parapiją ir dar turėjo sumokėti
25 rb baudą. Per kratą vieno Lipskio parapijiečio namuose caro žandarai rado kunigo
A. Lukoševičiaus laišką, kuriame rašoma, kad jeigu naujasis Lipskio klebonas nenorėtų aukoti gedulingų šv. Mišių už mirusius unitus, tai jis pasirengęs tai daryti. Taip pat rado paaukotus tam tikslui 17 rb. Už tai 1876 m. vasario 16 (28) d. Varšuvos generalgubernatoriaus
įsakymu ištremtas už Augustavo ir Mazovijos apskričių ribų ir nubaustas 30 rb bauda. Mirė
1893 m. balandžio 2 d. Gražiškiuose413.
Unitai – Ukrainos graikų apeigų katalikai. 1596 m. sudarė su Romos katalikų bažnyčia
Bresto bažnytinę uniją. Jie pripažįsta popiežiaus valdžią, priėmė katalikybę, bet pasiliko
savo liturgiją ir bažnytinę slavų kalbą. Rusijos caras Nikolajus I bandė 1827–1839 m. unitus
sustačiatikinti, tačiau nepasisekė, todėl atėmė iš jų mokyklas, panaikino bažnytines provincijas, persekiojo, baudė, šventikus ir vienuolius siuntė į katorgą. Daugelis jų pasitraukė iš
carinės Rusijos į Lietuvą. Unitai Lietuvoje atsikūrė 1919–1940 m., o 1992 m. Vilniuje jiems
grąžinta Švč. Trejybės bažnyčia netoli Aušros vartų koplyčios.
Petras Česlovas Valinčius gimė 1826 m. sausio 20 d. Punsko apylinkėje. 1886 m. klebonavo Krosnoje. Pamokslus sakydavo lietuvių kalba. Juos užrašinėjo, tačiau po mirties
užrašai dingo. Be pamokslų, klebonas užrašinėjo lietuviškus žodžius. Rankraščių likimas
nežinomas. P. Č. Valinčius mirė 1887 m. liepos 24 d. Palaidotas Simno kapinėse, į šiaurę
nuo klebono A. Glovackio kapo (žr. „Simno parapijos kapinės“). Paminklo nėra.
Juozas Ivanavičius gimė 1831 m. lapkričio 14 d. Baigė Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1855 m. gegužės 7 d. 1855–1856 m. buvo Bartninkų parapijos vikaras, 1856–
1859 m. Simno parapijos vikaras. Mirė Simne 1859 m. vasario 7 d. Palaidotas ties bažnyčios
didžiosiomis durimis414.
Motiejus Stanevičius gimė 1835 m. lapkričio 1 d. valstiečių šeimoje. Baigęs keturias
Marijampolės apskrities mokyklos klases, 1855 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1859 m. rugpjūčio 30 d. ir paskirtas į Simną tarnauti vikaru. 1863 m. buvo
Balbieriškio parapijos vikaras, 1866 m. Pašventės parapijos vikaras, 1870 m. Grajevo (Len412 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3413
413 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3698
414 V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 267.
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kija) parapijos klebonas. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1877 m. birželio 28 d. (liepos
10 d.) raštu, Lomžos gubernatoriui pritarus, M. Stanevičius buvo paskirtas Raigardo parapijos administratoriumi. Mirė 1891 m. birželio 14 d. Raigarde415.
Juozapas Jasinskas gimė 1837 m. kovo 5 d. valstiečių šeimoje. Baigęs keturias
Marijampolės apskrities mokyklos klases, 1858 m. rugsėjo 24 d. įstojo į Seinų kunigų
seminariją. Į kunigus įšventintas 1862 m. kovo 31 d. 1863 m. buvo Metelių parapijos vikaras, 1866 m. Simno parapijos vikaras, 1870–1872 m. Alvito parapijos vikaras, 1872–1873 m.
Gudelių filijos vikaras, vėliau rektorius. 1873–1877 m. klebonavo Krasniburo (dabar priklauso Lenkijai) parapijoje. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1877 m. sausio 30 d. raštu,
gavus Varšuvos generalgubernatoriaus sutikimą, kunigas J. Jasinskas paskirtas Garliavos
parapijos vikaru ir juo tarnavo iki 1880 m. 1880–1884 m. buvo Šunskų filijos vikaras, 1884–
1886 m. Pakuonio parapijos vikaras, 1886–1895 m. Didvyžių koplyčios kapelionas. Mirė
1895 m. sausio 18 d. dirbdamas Didvyžiuose416.
Antanas Vilkutauskas gimė 1830 m. birželio 13 d. valstiečių šeimoje. Mokėsi privačiai.
1852 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1856 m. birželio 23 d.
1856–1860 m. buvo Garliavos parapijos vikaras, 1860–1862 m. Kalvarijos vikaras, 1863 m.
Gražiškių vikaras. Seinų vyskupijos dvasinio teismo 1865 m. gruodžio 19 d. sprendimu
jam buvo paskirta atgaila Smalėnų reformatų vienuolyne. Atgailą atliko iki 1866 m. 1867–
1874 m. tarnavo vikaru Simno parapijoje. Iš Simno buvo perkeltas klebonauti į Gudelių
parapiją. Pradinėje mokykloje dėstė tikybą. Mirė būdamas Vištyčio klebonu417.
Vincentas Gerdžiūnas gimė 1849 m. liepos 5 d. valstiečių šeimoje. Baigęs keturias Marijampolės gimnazijos klases, 1868 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus
įšventintas 1873 m. kovo 19 d. 1874 m. buvo Krokialaukio parapijos vikaras, 1874–1881 m.
Simno parapijos vikaras. Parapijiečiai kunigą labai mėgo. Buvo linksmas, triukšmingai
su dainomis kalėdodavo, įdomiai sakydavo pamokslus. 1876 m. bažnyčioje kilus gaisrui,
išbyrėjo bažnyčios langų stiklai, nukentėjo ir rėmai. Pasakojama, kad kunigui V. Gerdžiūnui
sakant pamokslą iškrito lango rėmas, kilo panika, kad griūva bažnyčia. Daug tikinčiųjų,
besigrūsdami per duris, susižalojo. Pamokslą kunigas užbaigė. Iš Simno 1881 m. iškeltas į
Liudvinavą. 1884–1886 m. buvo Liškiavos parapijos vikaras, 1886–1888 m. Alvito parapijos
vikaras, 1888–1890 m. Aukštosios Panemunės parapijos vikaras, 1890–1897 m. laikinai kunigavo Kaimelio parapijoje, 1897–1900 m. – Mažojo Plocko parapijoje. 1900–1902 m. buvo
Mažojo Plocko parapijos neetatinis vikaras418.
Sebastijanas Valentinas gimė 1846 m. birželio 28 d. valstiečių šeimoje. Baigęs keturias
Marijampolės gimnazijos klases, 1868 m. rugsėjo 15 d. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į
kunigus įšventintas 1872 m. lapkričio 10 d., paskirtas į Pilviškius. 1873 m. tarnavo Pilviškių
parapijos kapelionu. Seinų vyskupas 1873 m. rugpjūčio 17 d. (29 d.), Lenkijos karalystės
vietininkui pritarus, S. Valentiną paskyrė Šakių parapijos vikaru. 1878 m. gegužės 1 (13 d.)
Seinų vyskupas P. P. Viežbovskis kunigą S. Valentiną paskyrė į Berznykus, taip pat parapijos
vikaru. Trumpai buvo Veisiejų parapijos vikaru. 1882–1887 m. ėjo Seinų kunigų seminarijos prokuratoriaus ir Seinų katedros vikaro pareigas.
415
416
417
418

http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3859
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3604
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3945
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3552

207

Nuo 1887 iki 1897 m., beveik 11 metų, klebonavo Simno parapijoje419.
S. Valentinas aktyviai ėmėsi Simno bažnyčios remonto: skarda uždengė stogą, sutvirtino bažnyčios pamatus, atstatė nugriuvusį šiaurinį bokštą, sudėjo presbiterijoje vitražus,
eglėmis ir krūmais apsodino kapines, išdažė bažnyčios vidų, Didžiajam altoriui nupirko
Švč. Mergelės Marijos skulptūrą420. Klebonaujant S. Valentinui 1896 m. lapkričio 8 d.
bažnyčioje pirmą kartą pradėta giedoti lietuviškai.
Klebonas S. Valentinas mirė 1897 m. liepos 12 d. būdamas 50-ies. Palaidotas šiaurinėje
Simno kapinių pusėje. Mirė beveik nesirgęs. S. Valentinas paliko gražią atmintį, daug yra
nuveikęs, gražiai suremontavęs ir išpuošęs bažnyčią. Kaip padėką už nuveiktus darbus jam
parapijiečiai pastatė paminklą. Ant paminklo yra užrašas:
Ksiads Sebastyan
WALENTYNAS
Proboszcz Simnenski
Ur 1846 r. †1897. VII. 12
Requiscat in Pace!
„Dėkingi Parapionai ir prietelei tą paminklą savo klebonui stato.“
„Wdzieczni parafjanie I przyjaciele te pamiatke wznosza“
Klebonas S. Valentinas yra nusipelnęs ne tik parapijiečių atminimo, bet ir didelės
pagarbos.
S. Valentinui klebonaujant Simne tarnavo šie vikarai: 1889 m. Vincentas Jankaitis, 1890–1891 m. Jonas Vežbickis, 1891–1892 m. Juozas Valaitis, 1891–1893 m. Simonas
Grinkevičius, 1894–1901 m. Juozas Gustaitis421.
Jonas Strimavičius (vėliau pavardę sulietuvino į Strimas) gimė 1866 m. spalio 15 d.
Žečkalnių kaime, Pilviškių parapijoje, Barzdų valsčiuje, Naumiesčio apskrityje. Mokėsi
vietinėje pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 1883 m. liepos 4 d. įstojo į
Seinų kunigų seminariją. Studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, įgijo teologijos mokslų licenciato laipsnį. 1892 m. liepos 10 d. įšventintas į kunigus. 1893–1894 m. ėjo
Simno parapijos vikaro pareigas. Skatino lietuvybę (būtent jo darbo metais pagerėjo tautinis
lietuvių susipratimas), kovojo su lenkinimu, skatino lietuvius kovoti dėl lietuviško giedojimo. Įkūrė vietos „Žiburio“ draugijos skyrių. Lenkai kunigą skundė vyskupui. Seinų vyskupas jį 1894–1896 m. iškėlė į Augustavo parapiją vikarus. 1896–1897 m. J. Strimavičius buvo
Rutkų parapijos vikaras, 1897–1899 m. Alvito parapijos vikaras. 1899 m. kovo 24 d. kartu
su Alvito kunigu P. Maslausku be apskrities viršininko leidimo (caras buvo išleidęs įsakymą,
kad kunigai be vietinio žandaro leidimo negali savarankiškai vykti į kitų parapijų atlaidus)
dalyvavo Virbalio bažnyčios atlaiduose. 1899–1901 m. buvo Seinų seminarijos profesorius
ir katedros vikaras, 1901–1902 m. seminarijos profesorius ir Slavikų parapijos klebonas,
1902–1915 m. Slavikų parapijos klebonas. Varšuvos generalgubernatorius 1911 m. liepos
20 d. kunigą nubaudė 50 rb bauda už tai, kad per vyskupo vizitaciją Slavikuose sveikino
vyskupą neleistinų spalvų vėliavomis. Per Pirmąjį pasaulinį karą kilus ginčui su vokiečiais
pastarieji vikariate nušovė vikarą A. Pesį. Vokiečių kareivis kėsinosi kardu nukirsti
J. Strimaičiui ranką, bet tik sužeidė, kunigas spėjo pabėgti. Nuo 1915 m. gyveno Rusijoje.
419 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3932
420 VU, f. 102–439.
421 A. Šeškevičius, B. Šeškevičius. Simnas. Informacinis leidinys. 2006, p. 117.
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Į Tėvynę sugrįžo 1919 m. 1920 m. klebonavo Pakuonio
parapijoje. J. Strimaitis – vienas iš Šv. Kazimiero draugijos steigėjų. Mirė 1934 m. Pakuonyje422, 423.
Vincentas Jankaitis gimė 1852 m. lapkričio 18 d.
valstiečių šeimoje. Baigęs penkias Marijampolės gimnazijos klases, 1871 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į
kunigus įšventintas 1876 m. vasario 13 d. Po seminarijos
baigimo 1877–1879 m. buvo Prienų kapelionu. 1879 m.
paskirtas Prienų parapijos vikaru. 1880–1884 m. buvo
Krosnos parapijos vikaras, 1884–1890 m. Simno parapijos vikaras, 1890–1892 m. Rudaminos parapijos vikaras.
1892 m. kovo 9 d. buvo patvirtintas Rudaminos parapijos klebonu. Mirė Rudaminoje 1895 m. birželio 5 d.424
Jonas Vežbickis gimė 1852 m. kovo 8 d. valstiečių
šeimoje. Baigęs keturias Marijampolės gimnazijos
klases, 1870 m. rugpjūčio 1 d. įstojo į Seinų kunigų seSeinų vyskupas Karolis Boldokas.
minariją. Į kunigus įšventintas 1875 m. rugpjūčio 1 d. Apie 1889 m. klebonavo Rudaminoje.
1975–1876 m. dirbo Barglavo (dabar priklauso Lenkijai) Jis yra Simno taikos teisėjo, dvarininko M. Jaroševičiaus žmonos Kotrynos
kapelionu. Po metų tapo Barglavo bažnyčios klebonu. dėdė. Janinos Klimechos (Vroclavas)
1876–1880 m. tarnavo Novogrudo parapijos (Lomžos
archyvas
vyskupija) vikaru, 1880–1886 m. Lazdijų parapijos vikaru. 1886–1891 m. administravo Rudaminos parapiją, klebonaujant Karoliui Boldokui, Simno dvarininko, taikos teisėjo M. Jaroševičiaus (palaidotas Simne) žmonos Kotrynos dėdei,
vėliau tapusiam vyskupu. 1890–1891 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1891–1894 m. Augustavo parapijos vikaras, 1894–1900 m. Šakių parapijos vikaras. Mirė 1900 m. rugpjūčio
24 d. Varšuvoje425.
Simonas Grinkevičius gimė 1868 m. spalio 31 d. Amalviškių kaime, Daukšių parapijoje, Kalvarijos apskrityje. Baigęs penkias Marijampolės gimnazijos klases, 1885 m. liepos 4 d. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1891 m. lapkričio 15 d. Po
diakono šventimų 1891 m. paskirtas į Simno parapiją. 1891–1893 m. Simne dirbo laikinai.
1893–1897 m. tarnavo Simno parapijos vikaru. Buvo fiziškai stiprus: viena ranka kilnodavo
fotelius, ant delno išlaikydavo šienkartę. Iš Simno 1897 m. iškeltas į Hožos, arba Silvanovcų,
parapiją vikaru. Ten susirgo šiltine. 1898 m. kovo 1 d. mirė426.
Vincentas Martynas Vaičiūnas gimė 1837 m. lapkričio 15 d. Kulokų kaime, Liudvinavo parapijoje, bajorų šeimoje. 1855 m. baigė Marijampolės gimnazijos penkias klases.
1855–1858 m. mokslą tęsė Seinų kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1861 m. gegužės
5 d. 1858–1862 m. Varšuvos dvasinėje akademijoje jam suteiktas teologijos mokslų kandidato laipsnis. Paskirtas Seinų katedros vikaru ir seminarijos profesoriumi. 1864 m. paskirtas Lomžos gimnazijos tikybos mokytoju, juo dirbo iki 1876 m. 1876 –1896 m. klebonavo
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Plonkos parapijoje, 1896–1897 m. Bakalarzevo parapijoje (Lenkija), 1897–1909 m. Simno
parapijoje427.
Lomžos gimnazijos direktoriaus nurodymu V. M. Vaičiūnas kaip gimnazijos kapelionas
privalėjo dalyvauti mirusio stačiatikio mokytojo gedulingose pamaldose. Kunigas atsisakė
dalyvauti, motyvuodamas tuo, kad nurodymas prieštarauja Katalikų bažnyčios nuostatoms
ir mokymui. Be to, V. M. Vaičiūnas nurodė, kad katalikai mokiniai negali dalyvauti pamaldose stačiatikių cerkvėje. Pokalbyje su gimnazijos direktoriumi kunigas pareiškė, kad pagal
Katalikų bažnyčios mokymą stačiatikius laiko eretikais. Tada Varšuvos generalgubernatorius 1876 m. balandžio 20 d. nurodė Švietimo apygardos vyresnybei kunigą V. M. Vaičiūną
atleisti iš Lomžos gimnazijos ir mergaičių progimnazijos tikybos mokytojo pareigų.
1890 m. sausio 9 d. Varšuvos generalgubernatoriaus sprendimu kunigas V. M. Vaičiūnas
nubaustas 50 rublių bauda už tai, kad Plonkos parapijoje per vyskupo vizitaciją nesilaikė
caro policijos nurodymų.
1909 m. V. M. Vaičiūnas, sunkiai susirgęs, išvyko gydytis į Varšuvą. Mirė Varšuvoje tų
pačių metų rugsėjo 15 d., būdamas 72 metų. Palaidotas Simno kapinių šiaurinėje pusėje,
šalia kunigo J. Valaičio. Paminklo nėra, kapas prižiūrimas.
Kunigas V. M. Vaičiūnas rūpinosi Simno gyventojų savišvieta. Buvo susipratęs lietuvis.
1907 m. tapo „Žiburio“ draugijos pirmininku. Draugija turėjo savo biblioteką, prenumeravo lietuviškų laikraščių, kovojo su girtuoklyste.
Tuo laiku Simne tarnavo šie vikarai: 1894–1901 m. Juozas Gustaitis (Saldukas), 1898–
1902 m. Petras Radzinskis, 1902–1904 m. Mykolas Leonavičius, 1902–1904 m. Vincentas
Čitavičius, 1903–? V. Tautkevičius, 1903 m. Juozas Truškauskis, 1904 m. Juozas Vyšniauskas,
1904–1911 m. Jonas Valaitis, 1904–1908 m. Pranas Račiūnas, 1908–1909 m. Juozas Kutas,
1909–1914 m. Juozas Danielius.
Juozapas Gustaitis (Saldukas) gimė 1861 m. kovo 10 d. Paviemuonių kaime, Veiverių
parapijoje, Marijampolės apskrityje, valstiečių šeimoje. 1874–1881 m. mokėsi Marijampolės
gimnazijoje. Baigęs keturias klases, 1881 m. liepos 4 d. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į
kunigus įšventintas 1886 m. vasario 21 d. Paskirtas Miastkovo (Lenkija) parapijos vikaru.
1889 m. rugpjūčio 8 d. Varšuvos generalgubernatorius patvirtino J. Gustaitį Grajevo (Lenkija) vikaru. Kunigo J. Gustaičio asmens byloje yra Grajevo parapijiečių 1892 m. vasario 26 d.
prašymas Seinų vyskupui, kad jo neiškeltų iš Grajevo. Taip pat yra Suvalkų gubernijos caro
žandarų valdybos viršininko 1893 m. sausio 11 d. slaptas pranešimas Suvalkų gubernatoriui, kad Grajevo vikaras 1891 m. slapta pašventino du kryžius, pastatytus vietos valstiečių
Kacprovo kaime, Ščiučyno apskrityje. Gubernatorius užpyko, nutarė iškelti į kitą parapiją.
1891 m. prieš išvykdamas iš Grajevo J. Gustaitis Jėzaus Kūdikėlio brolijos nariams be
caro cenzūros leidimo padovanojo po lietuvišką maldyną. Gubernatorius 1892 m. vasario
3 d. paskyrė J. Gustaitį į Šakius, tačiau neleido Šakių pradinėje mokykloje dėstyti tikybos,
nes jis drąsiai ir atvirai skleidė lietuvybę. 1894 m. rugsėjo 1 d. paskirtas Simno parapijos
vikaru. Simne pasireiškė kaip susipratęs lietuvis. Skatino lietuvius giedoti lietuviškai ir pats
dalyvavo giedant. Dėl malonaus bendravimo su parapijiečiais buvo pramintas Salduku.
Buvo linksmas, nuoširdus, už tai tikintieji jį mylėjo. Miestelio lenkai kunigo nemėgo. Skundė
Seinų vyskupui. 1901 m. jis buvo iškeltas.
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1901 m. rugpjūčio 29 d. J. Gustaitis patvirtintas Piekutų parapijos (Lenkija) administratoriumi. Juo buvo iki 1915 metų. Varšuvos generalgubernatoriaus 1902 m. rugpjūčio 7 d.
rašte Lomžos gubernatoriui nurodoma, jog nėra pakankamai įrodymų, kad J. Gustaitį būtų
galima nubausti už gedulingų šv. Mišių už mirusį unitą aukojimą parapijos bažnyčioje. Antrą
kartą J. Gustaitis vėl buvo kaltinamas, kad 1904 m. spalio 10 d. Piekutų unitų bažnyčioje
aukojo gedulingas šv. Mišias. Varšuvos generalgubernatorius 1908 m. gegužės 4 d. raštu
nurodė Lomžos gubernatoriui, kad kunigui J. Gustaičiui leidžiama išduoti nemokamą užsienio pasą dviem mėnesiams vykti į Romą aplankyti šventų vietų. Daugiau duomenų nėra428.
Petras Radzinskis (Radžiūnas) gimė 1874 m. lapkričio 14 d. Pakusinės kaime, Gižų
parapijoje, Marijampolės apskrityje, valstiečių šeimoje. Baigęs keturias Marijampolės gimnazijos klases, 1892 m. liepos 5 d. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1898 m. įšventintas į
kunigus. 1898–1902 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1902–1905 m. Miroslavo vikaras,
1906 neturėjo jokių pareigų. 1907 m. paskirtas Suvalkų parapijos vikaru. 1908–1909 m. tarnavo Vonsošo Jėzaus prisikėlimo bažnyčios vikaru (Lomžos vyskupija, Lenkija). 1909 m.
paskirtas Zapyškio parapijos vikaru, ten dirbo iki 1913 m. 1915 m. laikinai dirbo Ilguvoje, 1922 m., 1924–1925 m. tarnavo Vilniuje. 1926 m. paskirtas į Ratnyčią. Mirė 1926 m.
lapkričio 26 d.429
Mykolas Leonavičius gimė 1871 m. spalio 16 d. Palnicos kaime, Raudėnų valsčiuje,
Šiaulių apskr. Baigęs penkias Suvalkų gimnazijos klases, įstojo į Seinų kunigų seminariją.
1901 m. gruodžio 21 d. įšventintas į kunigus. 1902–1904 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1905 m. Suvalkų mergaičių gimnazijos kapelionas, 1906 m. Suvalkų vikaras. Iškeltas į
Kudirkos Naumiestį, ten 1907 m. kovo 11 d. mirė430.
V. Tautkevičius. Kunigas vikaras V. Tautkevičius Simne dirbo 1903 m. Jis viešai peikė
lenkus už triukšmavimą pamaldų metu, buvo jų nemylimas, iškeltas į Šakius (ten mirė)431.
Juozapas Truškauskas (Truškovskis) gimė 1889 m. (?) vasario 22 d. Baigė Seinų kunigų
seminariją. Į kunigus įšventintas 1903 m. gegužės 17 d. Buvo paskirtas Simno vikaru. Susirgo džiova, mirė 1904 m. balandžio 10 d. Liudvinave432.
Vincentas Čitavičius, kunigas, knygnešys, gimė 1870 m. rugsėjo 17 d. Kučiūnų
kaime, Berznyko parapijoje, Lazdijų valsčiuje, Seinų apskrityje. 1882–1887 m. mokėsi
Suvalkų gimnazijoje. Baigęs keturias gimnazijos klases, 1887 m. liepos 4 d. įstojo į Seinų
kunigų seminariją. Ten mokydamasis dalyvavo slaptoje lietuvių klierikų būrelio veikloje.
Nuo 1891 m. ėmė iš Seinuose gyvenusio gydytojo Juozo Kauko lietuvišką spaudą ir per
vasaros atostogas veždavo į savo gimtinę, duodavo skaityti artimiesiems, kaimynams, kaimo ūkininkams. Slapta lietuviškas knygas kaupė ir seminarijoje. Gresiant caro žandarų
kratai, seminarijos rektorius liepė visas draudžiamas knygas lietuvių kalba sunaikinti arba
išgabenti iš seminarijos. Klierikas V. Čitavičius pasiųsdavo seminarijos patarnautoją į savo
tėviškę Kučiūnus, kad paprašytų artimuosius atvažiuoti su kuparu. Klierikai į jį sukraudavo
draudžiamą lietuvišką spaudą. Klieriko tėvas jį saugodavo, iki sūnus sugrįš vasaros atostogų.
Praėjus pavojui, vėl draudžiamą spaudą veždavo į seminariją.
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1894 m. balandžio 15 d. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Krasnopolį (Lenkija).
1897 m. perkeltas vikarauti į Pilypavą. Nuo 1902 m. gegužės 12 d. iki 1904 m. sausio 2 d.
tarnavo vikaru Simno parapijoje, 1904 m. Pakuonyje, 1905 m. Alvite. Po 1915 m. dirbo Igliaukoje. 1922 m. buvo Zapyškio parapijos vikaras, nuo 1923 m. Alksnėnų (Vilkaviškio apskritis) klebonas, 1940 m. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios rezidentas. Mirė
1943 m. spalio 9 d. Miroslave433.
Juozapas Valaitis gimė 1861 m. rugsėjo 26 d. Raugalų kaime, Naumiesčio parapijoje,
valstiečių šeimoje. Baigęs keturias Marijampolės gimnazijos klases, 1878 m. įstojo į Seinų
kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1884 m. rugsėjo 28 d. 1884–1887 m. dirbo Kaimelio parapijos kapelionu, 1887–1891 m. Augustavo parapijos vikaru, 1891–1892 m. Simno parapijos vikaru. 1892–1895 m. ėjo Veiverių mokytojų seminarijos tikybos mokytojo pareigas. 1895–1897 m. buvo Zbuinos filijos vikaras, 1897–1900 m. Lukšių parapijos vikaras,
1990–1904 m. Radzijovo parapijos klebonas, 1904–1905 m. Berznyko parapijos klebonas,
1905–1933 m. Pšytulų parapijos klebonas.
Varšuvos generalgubernatorius 1888 m. gegužės 17 d. Augustavo parapijos vikarą J. Valaitį nubaudė 25 rb bauda už tai, kad šventindamas velykinius valgius užėjo į namus pas
unitus434.
Antanas Staniukynas – kunigas, knygnešys, literatas,
visuomenės veikėjas. Gimė 1865 m. gegužės 4 d. Saltininkuose,
Krosnos parapijoje. Šeimoje augo 6 berniukai ir 6 mergaitės.
Antanukas buvo pats jauniausias. 1875 m. baigęs Krosnos
pradinę mokyklą, toliau mokėsi Suvalkų gimnazijoje. Baigęs
penkias gimnazijos klases, 1884 m. įstojo į Seinų kunigų
seminariją. Seminarijoje pasižymėjo kaip uolus lietuvybės
skleidėjas: vasaromis rinko pasakojimus, legendas, padavimus. Prenumeravo „Aušrą“, gaudavo lietuviškos spaudos, ją
platino. Įkūrė slaptą lietuviškų knygų bibliotekėlę. Klierikai
savo knygas laikydavo skryniose, kurias slėpdavo nuo caro
žandarų sandėliuke, vadintame žiurkine. Seminarijos klierikai
buvo nepasiturintys, pusryčiams išgalėdavo valgyti tik kruopų
Kun. Antanas Staniukynas
košę su praskiestu pienu. Kad būtų kuo pasistiprinti, iš namų
(1865–1918)
atsiveždavo sausainių, juos laikydavo tose pačiose skryniose.
Todėl ir žiurkės nuolat lankydavosi.
1888 m. klierikas Antanas organizavo slaptą lietuvių klierikų draugiją, tapo jos pirmininku. Susirašinėjo su Varšuvos ir Maskvos studentais lietuviais dėl „Varpo“ ir „Ūkininko“
leidimo.
1889 m. birželio 15 d. vyskupas Viežbovskis įšventino A. Staniukyną į kunigus ir
paskyrė vikaru į Slučo parapiją. Primicijos vyko Krosnoje. Slučas buvo skurdus vyskupijos užkampis. Klebonija – sena, griūvanti, kitame jos gale buvo laikomi gyvuliai. Klebonas
buvo senas, kurčias. Antanui Staniukynui teko visi parapijos rūpesčiai. Atvykęs vizituoti
parapijos vyskupas nustebo, kad tolimame užkampyje tokio aukšto išsilavinimo ir intelekto
kunigas dirba. Po trejų metų A. Staniukynas buvo perkeltas į Simną. Dėl lietuvybės platini433 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3502
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mo po septynių mėnesių iškeltas tarnauti vikaru į Krosną. Nuo tada buvo nuolat kilnojamas
iš vienos parapijos į kitą. Buvo užsispyręs, nepamainomas lietuvybės skleidėjas.
1898 m. išvyko į Šveicariją į Fribūro universitetą studijuoti filosofijos. 1901 m. išlaikius
doktorantūros egzaminus, jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis.
Dvejus metus studijavo Jeruzalėje Studium Sancti Stepham Hierosolymitam centre, kuriam vadovavo dominikonai. 1904 m. grįžo į Lietuvą. Po kelis mėnesius kunigavo Piotnicoje, Krosnoje, Simne, Beržininkuose, Jeleniave.
1904 m. išvyko į JAV. Lietuviai džiaugėsi jo atvykimu. Buvo paskirtas į Maunt Karmelio
parapiją klebonu. Čia susidūrė su lenkų priešiškumu, tad įkūrė tik lietuvių parapiją. Rūpinosi
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno organizavimu. Siekė, kad tai būtų lietuvaičių vienuolynas.
Mirė 1918 m. gruodžio 15 d. Čikagoje.
Pranas Račiūnas gimė 1879 m. rugpjūčio 18 d. Ragožių kaime, Sintautų valsčiuje. Mokėsi
Marijampolės gimnazijoje, 1897–1902 m. Seinų kunigų seminarijoje. 1902 m. rugsėjo 20 d.
įšventintas į kunigus. 1904–1908 m. dirbo Simno parapijos vikaru, 1905–1906 m. Simno
pradinės mokyklos tikybos mokytoju, nuo 1909 m. Garliavos parapijos vikaru. Vėliau ėjo
Garliavos klebono ir dekano pareigas. Mirė 1951 m. Garliavoje. Parapijiečių minimas kaip
nuoširdus, dievobaimingas kunigas435.
Jonas Valaitis gimė 1868 m. liepos 7 d. Raugalų kaime, Žvirgždaičių valsčiuje,
Naumiesčio parapijoje. Baigęs keturias Marijampolės gimnazijos klases, 1887 m. liepos 4 d.
įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1893 m. gegužės 21 d. įšventintas į kunigus. 1893–1895 m.
dirbo Ūdrijos parapijoje, 1895–1896 m. buvo Simno parapijos vikaras, 1896–1897 m.
Rudaminos parapijos vikaras, 1897–1900 m. Ūdrijos vikaras, 1900–1904 m. Pakuonio
parapijos vikaras, 1904–1911 m. vėl Simno parapijos vikaras. Buvo linksmas kunigas,
parapijiečių labai mylimas. Kiekvienais metais po graudžių verksmų sakydavo lietuviškai
kančios pamokslus. Parapijiečiai norėjo, kad po Simno klebono V. M. Vaičiūno mirties
jis liktų Simno klebonu. Bet vykdamas pas ligonį į kaimą kunigas peršalo, susirgo plaučių
uždegimu ir mirė 1911 m. balandžio 27 d., būdamas 42 metų. Palaidotas Simno kapinėse,
šiaurinėje pusėje, šalia kunigo V. M. Vaičiūno436.
Juozapas Kutas gimė 1883 m. vasario 17 d. Kutų kaime, Vladislavovo parapijoje,
Lešnictvos valsčiuje. Baigęs keturias Rygos gimnazijos klases, toliau mokėsi Seinų kunigų
seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1908 m. kovo 23 d. Dirbo vikaru Simne, Ūdrijoje. 1910 m.
savo noru išvyko į Sibirą, ėjo vikaro pareigas Irkutske. Sunkiai sirgdamas sugrįžo į Lietuvą.
Mirė 1921 m. tėviškėje Kutų kaime437.
Vincentas Merkevičius gimė 1870 m. liepos 28 d. Žiūrių kaime, Šunskų parapijoje,
Gudelių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje, valstiečių šeimoje. Baigęs šešias Marijampolės
gimnazijos klases, 1888 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. Vėliau studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, įgijo teologijos magistro laipsnį. 1896 m. įšventintas į kunigus. 1896–1899 m. dirbo Suvalkų parapijos vikaru, 1899–1902 m. Suvalkų gimnazijos tikybos mokytoju, 1902–1910 m. buvo Seinų vyskupijos generalinės konsistorijos regentas ir
notaras, 1910–1915 m. Simno parapijos klebonas438.
435
436
437
438

http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1469
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 280.
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11033
V. Šeškevičius. Simno parapijos takais [rankraštis]. Simnas, p. 281.

213

V. Merkevičiui atvykus į Simną, bažnyčia buvo labai blogos būklės: šiaurinėje navoje
skliautai suskilę, išorinė siena pasvirusi, grėsė nugriūti. Reikėjo nedelsiant gelbėti bažnyčią.
Klebonas svyrančią išorinę sieną suveržė timpomis su pilioriais, kurie išliko iki šių dienų.
Sutaisė skliautus.
V. Merkevičiaus klebonavimo laikais apie 1913 m. akmenimis buvo išgrįstas šventorius,
nes po lietaus vanduo dar išplaudavo kartais net žmonių kaulų.
1914 m. kilo Pirmasis pasaulinis karas. Vokiečių karių 1915 m. žiemą jau buvo visoje
Lietuvoje. Simno apylinkėje rusų armija kasė gynybinius apkasus, ketino nesitraukti. Gyventojai buvo apimti panikos. Rusai kalbino juos kartu bėgti į Rusijos gilumą. Rugpjūčio
mėnesį klebonas V. Merkevičius su Daukšių klebonu Bičkausku ir parapijiečiais išvyko į
nežinią. Šešias savaites Simne kunigo visai nebuvo439.
Prelatas Dobrila, Vilkaviškio klebonas ir Seinų vyskupijos administratorius, laikinai
paskyrė į Simną tuo metu Lukšiuose klebonavusį V. Šeškevičių, patikinęs, kad išlaikys
jam Lukšių klebono vietą, iki sugrįš V. Merkevičius. Lukšiuose tuo laiku buvo miręs klebonas kunigas Silvestras Leonavičius. 1915 m. V. Šeškevičius pradėjo Simne klebonauti, o
sugrįžusį iš Rusijos V. Merkevičių vyskupas A. Karosas paskyrė į Lukšius. V. Merkevičius
mirė 1961 m. sausio 25 d. Lukšiuose440.
Juozas Danielius gimė 1885 m. rugpjūčio 22 d. Pavytės kaime, Garliavos valsčiuje,
Kauno apskrityje. 1900–1904 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, vėliau – Kauno
kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1909 m. kovo 28 d. Tarnavo Simno ir Krosnos
vikaru, Daukšių, Patilčių klebonu. Nuo 1923 m. buvo Zapyškio klebonas, 1932–1940 m.
Igliaukos klebonas. Pirmosios sovietinės okupacijos metu (1940–1941 m.) už antisovietinę
veiklą buvo kalinamas Marijampolės kalėjime. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau gyveno
Kanadoje. Bendradarbiavo su lietuviška spauda. Paskelbė straipsnius „Dorovės pagrindai
pradžios katekizacijai“, „Tikėjimo tiesos pagrindai katekizacijai“, „Amžinasis gyvenimas“,
„Mišių paslaptys“, „Vaikų auklėjimas šeimoje“. Mirė 1968 m. spalio 7 d. Londone, palaidotas
Monrealyje, Kanadoje441.
Vincas Šeškevičius gimė 1876 m. sausio 22 d. Rudėnų
kaime, Gudelių valsčiuje, Marijampolės apskrityje, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Tėvas Jurgis turėjo 25 ha žemės. Vyresnysis brolis Mikas gimė 1869 m., jauniausias Matas – 1880 m.
Tėvas Jurgis mirė 1907 m., motina 1920 m.
1895 m. baigęs penkias Marijampolės gimnazijos klases,
Vincas Šeškevičius toliau studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Ten priklausė slaptai susipratusių lietuvių klierikų
penkiukių organizacijai, kurios branduolį sudarė 5 asmenys.
Kiekvienas jų organizavo kitas penkiukes, šios – dar kitas ir
t. t. Visai veiklai vadovavo centrinė penkiukė: klierikai Ignas Čižauskas, Vincas Šeškevičius, Vincas Slavynas, Pijus
Andziulis ir S. Čepukis. Ši organizacija skleidė lietuvybę, per
vasaros atostogas gimtinėje platino lietuvišką spaudą, rinko
439 Ten pat.
440 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=3717
441 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1845
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Klebonas Vincas Šeškevičius
(1876–1950). J. Šeškevičiaus
archyvas

tautosaką, užrašinėjo pasakojimus, padavimus, patarles. Seminarijoje per laisvas valandėles
su kitais klierikais dainuodavo lietuviškas dainas, įkūrė nedidelį chorelį, kuriam vadovavo
klierikai J. Narjauskas, V. Pėstininkas, vėliau – V. Mykolaitis-Putinas. Buvęs klierikas Lakickas prisimena: Klierikas V. Šeškevičius buvo puikus dainininkas ir organizatorius, tautiškos
giesmės skambėjo poilsio ir pasivaikščiojimų metu442. Tuo metu ištisi kaimai Seinų apylinkėje
save laikė lietuviais ir kalbėjo tik lietuviškai.

Seinų kunigų seminarijos klierikai. Sėdi pirmas iš kairės Vincas Šeškevičius. Seinai, 1900 m.
Alb. Šeškevičiaus archyvas

Centrinės penkiukės nariai, baigę kunigų seminariją, ir toliau kiekvienais metais
susitikinėjo (Gelgaudiškyje, Smalinyčioje ir kt.), dalijosi užrašytomis dainomis ir padavimais.
Vyskupas A. Baranauskas V. Šeškevičių į kunigus įšventino 1900 m. birželio 9 d. Apie
5 m. jis buvo Pajevonio, 2 m. Veisiejų, 1908–1912 m. Slavikų vikaras. 1912–1915 m. dirbo
Seinuose katedros vikaru. 1913 m. Seinuose „Žiburio“ draugijoje skaitė paskaitą jaunimui apie sodininkystę, jaunuosius ūkininkus ragino sodybose auginti vaiskrūmius ir vaismedžius.
Pagal vyskupo A. Karoso paskyrimą 1915 m. spalio 2 d. V. Šeškevičius pradėjo Simne
klebonauti.
V. Šeškevičius 1918 m. aktyviai dalyvavo Nepriklausomos Lietuvos kūrimo darbuose –
organizavo parapijos tarybą, valsčiaus vykdomąjį komitetą, savanorius policininkus. Vasario 16-osios akto signataro Petras Klimo pakviestas dalyvavo Vilniuje vykusioje Lietuvių
konferencijoje443.
442 Alb. Šeškevičius. Kunigas Vincas Šeškevičius [rankraštis], p. 12.
443 Ten pat.
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12.7 Simno parapijos kunigai ir parapijos aktyvas.
Centre sėdi ketvirtas iš kairės klebonas Vincas Šeškevičius. Simnas, apie 1920 m. J. Šeškevičiaus archyvas

V. Šeškevičius turėjo literatūrinių gabumų, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje,
1914 m. Seinuose išleido gegužės mėnesio skaitymo religinę knygelę „Štai Viešpaties
tarnaitė!“. Knygą dedikavo kunigui, Seinų seminarijos prefektui Antanui Palubinskui. Taip
pat išleido leidinius „Jėzaus širdies tarnyboje“, „Švenčiausias Sakramentas“. Bendradarbiavo
„Šaltinyje“, „Vadove“, „Tiesos kelyje“ ir kituose katalikiškuose periodiniuose leidiniuose.
1915–1944 m. ėjo Simno klebono ir dekano pareigas. 1915 m. naująjį kleboną
V. Šeškevičių aplankė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti narys P. Klimas
(1891–1969). Prisiminimuose P. Klimas rašė: Iš jauno kunigo Vinco Šeškevičiaus patyriau,
kad Simnas dabar turįs atskirą konstituciją. Vis dėlto turėjau pripažinti, kad Simno konstitucija turi ir gerų pusių444.
V. Šeškevičiaus ir kitų šviesuolių rūpesčiu iš kaizerinės Vokietijos buvo gautas leidimas
steigti pradines mokyklas. Mokykla buvo įsteigta ne tik Simne, bet ir keliuose parapijos kaimuose. Dieną šiose mokyklose mokėsi vaikai, o vakare į kursus rinkosi jaunimas.
Per Pirmąjį pasaulinį karą Simno bažnyčia labai nukentėjo. Kulkos suvarpė stogą, lubas, išdužo vitražai. Klebonas V. Šeškevičius daug metų remontavo bažnyčią. 1919 m., kad
neskiltų presbiterijos ir šiaurinė bažnyčios sienos, pastatė kontraforsus. Pataisė skliautus
vidurinėje navoje, ties Švč. Jėzaus Širdies ir Didžiuoju altoriais. 1938 m. iš pagrindų sutvirtino
bažnyčios pamatus, sutvarkė drenažą. Skliautai ypač pavojingai buvo skilę Švč. Jėzaus Širdies
navoje, architektai reikalavo ją uždaryti. Vis dėlto bažnyčia buvo išgelbėta nuo griuvimo.
444 P. Klimas. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, 416 p.
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Kunigai ir parapijiečiai. Iš kairės pirmas Antanas Zakaryza, antras vikaras Vaclovas Vaičiūnas, trečias klebonas Vincas Šeškevičius. Simnas, apie 1937 m. J. Šeškevičiaus nuotr.

Simno kunigai ir svečiai prie senosios klebonijos. Iš kairės antras klebonas Vincas Šeškevičius,
trečias vikaras Vaclovas Vaičiūnas. Simnas, apie 1939 m. J. Šeškevičiaus nuotr.
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Klebonas aktyviai reiškėsi sielovadoje.
Organizavo rekolekcijas, kurioms vadovavo kunigas jėzuitas Jonas Bružikas, 1938 m.
balandžio 27–29 d. – Juozas Adomaitis,
1940 m. vasario 3–5 d. – kunigas Kazimieras Žvirblis. Šventoriuje pastatė tris misijų
kryžius. Ypač meniškas kryžius buvo rytinėje šventoriaus pusėje (neišliko).
1938 m. organizavo Simno progimnazijos steigimo komitetą, buvo šio komiteto
pirmininkas, rūpinosi progimnazijos finansavimu ir statyba. Progimnazija buvo
įkurta naujame pastate 1943 m. tikintis,
kad taps gimnazija. V. Šeškevičius dėstė
tikybą.
Klebonas globojo iš Simno parapijos
kilusius klierikus. Klebonijoje vasarą atostogaudavo nemažas būrys klierikų, tarp jų
Antanas Aleksandravičius iš Kalesninkų
kaimo, Algirdas Gutauskas iš Babrauninkų (1942 m.). Jie patarnaudavo Mišiose,
dalyvaudavo atlaiduose, vaikus mokė katekizmo.

Rekolekcijos Simne. Ketvirtas iš dešinės klebonas Vincas Šeškevičius. Tolumoje matyti žydo M. Levito namas, subombarduotas 1941 m. birželio 22 d.
J. Šeškevičiaus nuotr.

Pirmoji Komunija. Viduryje iš kairės neatpažintas kunigas, klebonas Vincas Šeškevičius,
vikaras Juozapas Marčiukonis. Simnas, apie 1938 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas archyvas
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Parapijos labdaros popietė. Sėdi iš kairės: pirmas Vincas Šeškevičius, ketvirtas Juozapas Marčiukonis,
penktas Vaclovas Vaičiūnas. Simno parapijos namai, apie 1939 m. J. Šeškevičiaus archyvas

1941 m. V. Šeškevičius organizavo labdaros popietes, Savipagalbos komitetą. Jam
priklausė pats klebonas, kunigas Pranciškus Lingys, Končius, mokytojai Varnelis, Jonas
Bendorius, Marija Martišienė ir Barzdokaitė. Komitetas rūpinosi nukentėjusiais nuo karo
gyventojais: padegėliais, našlaičiais, taip pat 1941 m. sovietų ištremtų į Sibirą žmonių šeimos
nariais445.
1941 m. gelbėjo Simno žydus, juos šelpė materialiai, lankėsi Simno žydų gete (už kapinių
sovietų pastatytose kareivinėse). Lietuvos valstybinio žydų muziejaus Žydų gelbėjimo ir atminties įamžinimo skyriaus apraše yra pažymėta: Vincas Šeškevičius, kunigas, Simno klebonas, daug kartų lankė ir šelpė maistu vokiečių žandarmerijos sulaikytus ir įkalintus Simno
miestelio žydus446 (žr. priedas).
1942 m. pavasarį vokiečiai pagavo Padusio kaime besislapstantį žydą Simoną Kojeną.
V. Šeškevičius stengėsi išgelbėti jį nuo mirties – pakrikštijo ir vokiečiams pasakė, kad jis
katalikas. Tačiau tai nuo mirties neišgelbėjo. Tokiu pat būdu klebonas gelbėjo ir žydą Zelikę,
bet veltui.
1944 m. lapkričio mėn. dėl pablogėjusios sveikatos išvyko gydytis į Marijampolę.
Vengdamas sovietų persekiojimų, gyveno Marijampolės marijonų vienuolyne. Vyskupui
A. Karosui leidus, gydėsi iki 1945 m. balandžio mėn.447
445 Lietuvos ypatingojo archyvo byla Nr. 34493/3.
446 VVGŽM, GS, f. 1, b. 2213.
447 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1512
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Nuo 1945 m. balandžio iki 1946 m. vasaros V. Šeškevičius buvo Sasnavos klebonas,
vėliau – Šunskų parapijos rezidentas. 1949 m. liepos 7 d. buvo areštuotas už Savipagalbos
komiteto įkūrimą Simne ir sufabrikuotą „antisovietinę propagandą“. 1949 m. rugsėjo 5 d.
Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro sprendimu nubaustas 10 metų
kalėjimo. Prieš kunigą liudijo A. Volkova, Z. Ivanova, V. Jermalavičiūtė ir kt.448 Kalėjo
Verchneuralsko kalėjime (Kuibyševe). Mirė 1950 m. sausio 19 d. kalėjime. Palaidotas bendrame kape.
Kazimieras Bičkauskas gimė 1888 m. kovo 8 d. Prazariškių kaime, Žaslių valsčiuje,
Trakų apskrityje. Vilniuje baigęs 4 gimnazijos klases, įstojo į Seinų kunigų seminariją.
1913 m. sausio 19 d. įšventintas į kunigus. Buvo Krosnos, Simno vikaru, ėjo kapeliono
pareigas Marijampolėje. Pirmojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Rusijos gilumą. 1918–
1921 m. dirbo pastoracinį darbą Sibire. 1922 m. grįžo į Lietuvą, tarnavo Višakio Rūdos
vikaru, įsteigė Kazlų Rūdos parapiją. 1923 m. išvyko į JAV. Organizavo lietuvių parapiją
Skenektadyje, Niujorko valstijoje. 1925 m. persikėlė į Indiana Harborą, aktyviai dalyvavo
lietuvių veikloje. Mirė Indiana Harbore 1957 m. kovo 29 d.449
Jonas Juodviršis gimė 1874 m. lapkričio 6 d. Byčių kaime, Kupiškio valsčiuje. Mokėsi
Kuldigos (Latvija) gimnazijoje, Kazanės universiteto Farmacijos fakultete, Seinų kunigų
seminarijoje. 1911 m. sausio 10 d. įšventintas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Suvalkuose.
Po Pirmojo pasaulinio karo tarnavo Simno vikaru. Lietuvių ir lenkų pradinėse mokyklose
dėstė tikybą. Lenkų mokykla veikė 4 metus (1921–1924). Panaikino, nes nesusirinkdavo
mokinių. 1921–1937 m. buvo Šlavantų klebonas, 1937–1948 m. Kaimelio klebonas450.
Mykolas Brunza gimė 1884 m. rugpjūčio 10 d. Piliakalnių kaime, Šunskų valsčiuje,
Marijampolės apskrityje. Mokėsi Šunskų pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje,
vėliau – Seinų (kitur Suvalkų) kunigų seminarijoje. 1902–1905 m. buvo seminarijos klierikų
choro dirigentas. 1903 m. seminarijos koplyčioje klierikai pirmą kartą lietuviškai giedojo
Pulkim ant kelių. Redagavo literatų laikraštį „Jaunuomenės draugas“. 1907 m. lapkričio 17 d.
Varšuvoje buvo įšventintas į kunigus. 1907–1910 m. tarnavo vikaru Vižainyje, Plokščiuose,
Ilguvoje, Šunskuose. 1914–1915 m. du mėnesius kalėjo Įsrutyje, vėliau – Vestfalijoje, Vokietijoje. Grįžęs 1915–1916 m. dirbo vikaru Simne. 1917–1923 m. buvo Paežerėlių parapijos
klebonas. Čia tvarkė bažnyčios stogą, pamatus, dažė vidų, altorius, įsigijo naujų liturginių
drabužių, komunikinę, kieliką, monstranciją, remontavo vargonus, tvarkė kapines, aptvėrė
šventorių, padidino kleboniją, pastatė parapijos salę ir ūkinių pastatų. Lietuvos kūrimosi
pradžioje buvo išrinktas valsčiaus komiteto pirmininku. Nuo 1923 m. ėjo Sudargo klebono
pareigas, statė naują bažnyčią. 1928–1929 m. buvo Ūdrijos klebonas, 1935 m. Lankeliškių klebonas. Daug metų bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje: „Drauge“, „Valdove“, „Šaltinyje“.
Pasirašydavo Bijūno ar Pabalinio slapyvardžiu. Išvyko į JAV ir dirbo kazimieriečių akademijos kapelionu. Mirė 1938 m. vasario 16 d. Niutone, Pensilvanijos valstijoje, JAV451.
Juozapas Luckus gimė 1885 m. rugsėjo 1 d. Didžiosios Kirsnos kaime, Rudaminos
valsčiuje, Kalvarijos apskrityje. Mokėsi Kirsnos pradinėje mokykloje, Veiverių dviklasėje
mokykloje, 1904 m. Veiverių mokytojų seminarijoje. Toliau studijavo Seinų kunigų semi448
449
450
451
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Lietuvos ypatingojo archyvo byla Nr. 34493/3.
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10855
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1876
http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1191

narijoje, ją baigė 1909 m. Tų pačių metų liepos 11 d. Varšuvoje buvo įšventintas į kunigus. Tarnavo Igliaukos vikaru. Kilus Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į Rusiją.
1914–1915 m. dirbo Kurske, Rževe. 1918 m. sugrįžo į Lietuvą ir dirbo Simne. Nuo 1919 m.
ėjo Prienų vikaro pareigas. Ilgus metus (1920–1945 m.) buvo Prienų „Žiburio“ progimnazijos, vėliau gimnazijos mokytojas (išskyrus 1940 ir 1941 m., sovietų okupacijos metą). Po
1945 m. buvo Prienų parapijos altaristas. 1949 m. perkeltas į Garliavą, 1957 m. vėl atkeltas į
Prienus. Mirė 1965 m. vasario 7 d. Prienuose, palaidotas naujosiose Prienų kapinėse452.
Kunigas J. Luckus buvo gabus kalboms. Mokėjo lietuvių, rusų, lenkų ir lotynų kalbas,
skaitė prancūzų ir italų kalbomis, griežė smuiku, buvo geras oratorius ir pamokslininkas. Ne
veltui tapo vaikų ir jaunimo dvasios vadovu ir globėju. Buvę mokiniai prisimena kapelioną
kaip didelį eruditą, puikų psichologą, tikrą dvasios tėvą (Prienų krašto muziejaus informacija, 2017 m. lapkričio 12 d.).
Bernardas Čepulis gimė 1891 m. rugpjūčio 19 d. Naujasodės kaime, Rudaminos
valsčiuje, Lazdijų apskrityje, valstiečių šeimoje. 1907 m. baigė Seinų progimnaziją, 1913 m.
Seinų kunigų seminariją. 1914 m. kovo 28 d. įšventintas į kunigus. Iki 1917 m. buvo Sasnavos vikaras, iki 1920 m. – Prienų, iki 1921 m. – Simno, iki 1923 m. – Lazdijų, iki 1935 m. –
Leipalingio vikaras ir progimnazijos vedėjas. Čia įsteigė liaudies universitetą. 1935–1940 m.
buvo Šakių vikaras, kartu dėstė tikybą „Žiburio“ gimnazijoje, iki 1941 m. tarnavo Sintautų
vikaru. Vėliau buvo Lazdijų bažnyčios klebonas. 1950 m. rudenį sovietų suimtas, kalintas
lageryje Karagandoje, ten 1953 m. mirė. Palaidotas bendrame kape453.
Mykolas Katilius gimė 1876 m. Kazliškių kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs 4 Marijampolės gimnazijos klases įstojo į Seinų kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1901 m. birželio 21 d. Kurį laiką kunigo pareigų nėjo. 1905–1906 m. buvo
Vilkaviškio bažnyčios vikaras ir tikybos mokytojas, 1907–1908 m. Beržininkų parapijos
ir Žagarų koplyčios kapelionas, 1908–1910 m. Punsko bažnyčios vikaras, 1911–1914 m.
Gelgaudiškio vikaras, 1914–1915 m. Veisiejų vikaras, 1916–1917 m. Seirijų bažnyčios
klebonas, 1923–1925 m. Simno bažnyčios vikaras, 1925–1927 m. Margininkų klebonas,
1928–1934 m. Kučiūnų (Lazdijų valsčius) klebonas, 1935–1940 m. Didvyžių administratorius. 1945 m. paskirtas Ąžuolų Būdos klebonu. Mirė 1949 m. kovo 22 d. Palaidotas Ąžuolų
Būdos kapinėse454.
Antanas Elizeušas Adomaitis gimė 1902 m. sausio 24 d. Naumiestyje. Tėvas Antanas
Adomaitis, motina Marijona Senkaitė-Adomaitienė. 1909–1914 m. mokėsi dviejų klasių
rusų mokykloje, vėliau „Žiburio“ draugijos lietuvių pradinėje mokykloje.
Baigęs Naumiesčio gimnaziją 1920–1926 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje,
VDU Teologijos ir filosofijos fakultete ir Bažnytinės muzikos institute Romoje. 1926 m.
įšventintas į kunigus ir paskirtas į Simno parapiją vikaru. 1927–1929 m. buvo Vilkaviškio
katedros vikaras. Po trejų metų darbo Vilkaviškio parapijoje įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą. Įgijęs teologijos studijų diplomą, įstojo į Valstybinės
muzikos konservatorijos choralo skyrių, baigė 1932 m. Tais pačiais metais išvyko studijuoti į Romą, į Pontifikatinį Šv. Cecilijos muzikos institutą. 1935 m. baigęs studijas įgijo
grigališkojo giedojimo daktaro laipsnį (žr. priedas).
452 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1864
453 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1208
454 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1321
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Sugrįžęs į Lietuvą dirbo Kauno kunigų seminarijoje, dėstė bažnytinę muziką, buvo
choro vadovas. Mirė 1936 m. lapkričio 22 d., palaidotas Kudirkos Naumiesčio kapinėse455.
Stasys Vasiukevičius gimė 1897 m. lapkričio 16 d. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje.
1924 m. baigė Gižų kunigų seminariją. 1924 m. spalio 26 d. buvo įšventintas į kunigus. Tapo
Rudaminos vikaru. 1926 m. tarnavo Vilkaviškio katedros vikaru, 1930–1934 m. Simno
vikaru, nuo 1934 m. Valakbūdžio vikaru. Čia 1937 m. pastatė naują bažnyčią. Nuo 1941 m.
ėjo prokuratoriaus pareigas Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją,
vėliau apsigyveno JAV. Mirė 1954 m. balandžio 14 d.456
Antanas Zakaryza gimė 1907 m. gegužės 24 d. Aukštosios kaime (kiti nurodo Juodupėnų), Slavikų valsčiuje, Šakių apskrityje, mažažemio valstiečio 6 vaikų šeimoje. 1930 m.
baigė Jurbarko „Saulės“ gimnaziją, tais pačiais metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją.
Į kunigus įšventintas 1934 m. birželio 17 d. Vilkaviškio katedroje, paskirtas Simno parapijos vikaru. Simne dirbo iki 1937 m., vėliau perkeltas į Leipalingį. 1937 m. liepos mėn. 24 d.
„Šaltinyje“ rašoma:
Netekome darbštaus vikaro. Simno parapiją apleido uolus ir energingas vikaras kunigas
Antanas Zakaryza. Nors dar tik treti metai kaip mūsų mylimas dvasios vadas yra paėmęs kunigo šventimus ir atsikėlęs į Simno parapiją, bet per uolų savo pareigų išpildymą ir organizacinį
darbą, ėmė silpti jėgos, kurių nenorėdamas visiškai prarasti turi mus nuliūdusius palikti. Kunigas Antanas Zakaryza iškeliamas į neturtingą, bet kuklų Leipalingio miestelį.457

Pirmoji Komunija. Centre iš kairės vikaras Antanas Zakaryza, klebonas Vincas Šeškevičius,
vikaras Vaclovas Vaičiūnas. Simnas, apie 1936 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas
455 LCVA, f. 391, ap. 9, b. 6.
456 https://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11268
457 Simnas. Šaltinis, 1937, liepos 24.
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1937 m. tarnavo Leipalingio vikaru, 1938 m.
Kazlų Rūdos vikaru. 1940–1949 m. buvo šios parapijos
klebonas. Suremontavo bažnyčią.
Stalino viešpatavimo metu, Lietuvoje vykstant
masiniams suėmimams, 1949 m. vasario 13 d. buvo
areštuotas, apkaltintas antisovietine agitacija ir ryšiais
su pogrindžiu. Teisė už akių, kunigui nebuvo leista
apsiginti, jis taip ir nesužinojo, už ką teisiamas ir kas
teisia. Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų
ministro nutarimu 1949 m. birželio 8 d. nubaustas 25
metams pataisos darbų lageryje. Kalėjo Sibire, Komsomolske, prie Geltonosios jūros. Dėl vergiško darbo ir
sunkių lagerio sąlygų kunigas neteko regėjimo dešine
akimi, o kaire matė tik 20 proc. Po Stalino mirties
1954 m. rugpjūčio 26 d. buvo paleistas iš lagerio,
Kunigas Antanas Zakaryza
paskirtas Pajevonio altaristu. 1955 m. tapo Kudirkos
(1907–1974).
Naumiesčio altaristu vikaro teisėmis. Nuo 1956 m. kleA. Šeškevičiaus archyvas
bonavo Žvirgždaičių parapijoje. 1958 m. šią parapiją
panaikinus buvo paskirtas Kalvarijos altaristu, nuo 1960 m. Miroslavo altaristu, 1965 m.
Prienų altaristu458. Autobiografijoje rašė: Dabar gyvenu iš kitų kunigų loskos459. Prieš mirtį
surašė atliktus darbus, testamentu paskyrė dviem klierikams metines stipendijas.
Mirė 1974 m. birželio 18 d. Prienuose, palaidotas naujosiose kapinėse460 (žr. priedas).
Pranciškus Lingys gimė 1904 m. birželio 17 d. Veršių kaime, Sintautų valsčiuje, Šakių
apskrityje. Mokėsi Švediškių pradinėje mokykloje, 1925 m. baigė Šakių „Žiburio“ gimnaziją.
Mokydamasis gimnazijoje aktyviai dalyvavo visuomeninėje kultūrinėje veikloje, buvo ateitininkas, dramos būrelio pirmininkas, dekoratorius, rinko
tautosaką, ypač daug užrašė iš savo močiutės. Baigęs gimnaziją
1925–1929 m. VDU Teologijos ir filosofijos fakultete studijavo filosofiją ir lietuvių literatūrą, rengėsi tapti gimnazijos
mokytoju. Dvejus metus mokytojavo Sintautuose. 1931 m.
įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1934 m. birželio 17 d.
įšventintas į kunigus. Paskirtas Veiverių vikaru ir progimnazijos tikybos mokytoju. Nesutarė su M. Krupavičiumi, tad
1937 m. buvo iškeltas į Kalvariją, vėliau į Seirijus vikaru, kartu
buvo amatų mokyklos kapelionas. 1938–1941 m. klebonavo
Liškiavoje, 1941–1944 m. buvo Simno vikaras (žr. priedas).
Kunigas aktyviai dalyvavo Simno miestelio bendruomenės kultūriniame gyvenime: režisavo spektaklius, skaitė
paskaitas. Buvusi Simno gimnazijos mokytoja tremtinė Adelė Berčiūnatė-Krasnickienė knygoje „Pavogta svajonė“ prisiKunigas P. Lingys (1904–1975).
mena:
LCVA, f. R-181,ap. 6, b. 26
458 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11281
459 LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19.
460 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11281
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Vieną kartą prie šventoriaus mane pasivijo kunigas Pranciškus Lingys ir sako: Sustok.
Žinai, norime padaryti žmonėms šventę. Norime suvaidinti Henriko Prialgausko „Žmogžudžio
duktė“. Aš sakau: Vaidinkite. Tada P. Lingys sako: Aš noriu, kad tu būtum žmogžudžio duktė.
Aš pasakiau, kad nenoriu tokios rolės, yra daugiau jaunų, kodėl mane išsirinkote. Pranciškus
Lingys: Aš tave išrinkau ir turi klausyti.
Pradėjome repetuoti tą dramą. Repeticijos labai sunkios. Gimnazija dirbo dviem pamainomis, o repeticijos po pamokų vakare. Namo grįždavau naktį, bet nieko nebijojau. Dekoracijas pagal P. Lingio eskizus piešė gimnazijos mokiniai.
Suruošėme tą vaidinimą, ir pastatėme ne gimnazijos salėje, kuri buvo labai maža, bet
parapijos salėje [aut. past. Kreivoji g. 1]. Buvo žiema, šalta. Visi netilpo į salę. Daug lauke už
langų dar klausėsi. Sceną apšvietė tuo metu populiariomis „karbidinėmis“ lempomis.
Labai pasisekė mums tas vaidinimas. Tik mokytojui Petrui Urnevičiui sunku mane nešti,
nes buvau sunki, o jis silpnokas vyras, bet pakėlė.
Tai va, suvaidinome kelis kartus. Paskui daugiau neteko. Mokytojai pasikeitė, išvažinėjo
į kitas vietas, nes reikėjo slapstytis nuo sovietų trėmimo, o mane išvežė į Sibirą, ir daugiau to
vaidinimo žmonėms parodyti neteko.461

Vikaras Pranciškus Lingys ir Simno progimnazijos mokinių saviveikla. Apie 1943 m.
Prie Simno bažnyčios tarnų namo (Kreivoji g. 3). N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas

461 A. Berčiūnaitė-Krasnickienė. Pavogta svajonė. Sudarytojas A. Šeškevičius. Kaunas, 2012, p. 58.
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P. Lingys 1946–1949 m. dirbo Bartninkuose, Kalvarijos apskrityje, 1949–1951 m.
Vištytyje, 1951–1956 m. Sasnavoje, 1956–1969 m. buvo Gražiškių klebonas, nuo 1969 m.
Pakuonio klebonas. Čia išdekoravo bažnyčią, atnaujino altorius, sudėjo grindis, nudažė
bažnyčios stogą. Dailininkams klebonas ant piliorių leido nupiešti Gedimino stulpus. Už
tai buvo nuolat persekiojamas. Sovietų valdžios religinių reikalų įgaliotinis K. Tumėnas
įsakė pašalinti Gedimino stulpus. P. Lingys atsakė: Užlipkite ir nutrinkite – aš nepasieksiu462. 1975 m. kovo 26 d. Prienų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas
Morkvėnas pakvietė kleboną P. Lingį pasiaiškinti, kodėl gavėnios rekolekcijoms pasikvietė
kunigą S. Tamkevičių, nes turėjo žinoti: kunigas S. Tamkevičius, norėdamas Prienų rajone
sakyti pamokslą, turi gauti Alytaus rajono Vykdomojo komiteto sutikimą, o paskui – Prienų
valdžios leidimą463.
P. Lingys mokėjo kelias užsienio kalbas, buvo eruditas, demokratiškas, mėgo filosofuoti. Mirė 1975 m. rugpjūčio 23 d. Palaidotas tėviškėje Sintautų kapinėse464.
Vaclovas Vaičiūnas gimė 1909 m. liepos 7 d. Skaistgirių kaime, Sintautų valsčiuje, Juozo Vaičiūno ir Marcelės Tumosaitės-Vaičiūnienės šeimoje. Vaclovas buvo
antras vaikas šeimoje, 1905 m. buvo gimusi
sesuo Antanina. Motina mirė anksti. Tėvas
vedė antrą kartą, šeima susilaukė sūnaus
Algimanto ir dukters Janinos.
V. Vaičiūnas 1922–1928 m. mokėsi
Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Baigęs šešias
gimnazijos klases 1928 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją (tuo metu seminarija buvo Gižuose, 1930 m. perkelta į
Vilkaviškį). Būdamas klieriku priklausė
tretininkams (Trečiasis vienuolių ordino
padalinys, nuo 1978 m. vadinamas Pasauliečių pranciškonų ordinu). 1931 m. gruodžio 21 d. vyskupas A. Karosas naujojoje
Vilkaviškio kunigų seminarijos koplyčioje
suteikė V. Vaičiūnui ostiarijaus šventimus.
Į kunigus įšventintas 1934 m. birželio
17 d. Primicija vyko Sintautuose birželio
29 d., per Šv. Petrą ir Šv. Povilą. Paskirtas
į Simną vikaru. Buvo linksmo būdo, bendraudavo su jaunimu, dalyvaudavo jo renginiuose, ir parapijos labdaros vakaruose,
mokyklose dėstė tikybą. Mokinių buvo
Kunigas vikaras Vaclovas Vaičiūnas (1909–1983).
mylimas ir gerbiamas.
N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas
462 LKBK, 1975 m., Nr. 16.
463 Ten pat.
464 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1918
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Klierikas Vaclovas Vaičiūnas ir gimnazistas Jonas
Bačius. 1923 m. K. Vaičiūno archyvas

Kunigas V. Vaičiūnas gyveno vikariate (sovietų laikais nacionalizuotas, dabar
Vytauto g. 27) vakarinėje pusėje, rytinėje
buvo įsikūręs vikaras J. Marčiukonis.
Senoliai prisimena, kaip V. Vaičiūnas
vakare eidavo paupiu (dabar Paupio gatvė)
iki geležinkelio tilto ir atgal pasivaikščioti.
Sutikęs pakalbindavo vaikus, paprašydavo
padainuoti, ruošė prie Pirmosios Komunijos. Brevijorių skaitydavo senosios klebonijos (dabar Specialioji mokykla) sode.
Gerai mokėjo vokiečių kalbą.
1942 m. balandį iš Simno išvyko į Kybartus. Simne parapijiečiai gausiai dalyvavo
atsisveikinimo šv. Mišiose. Per 20 vežimų
(vadinamų ilgabrikiais) parapijiečių kunigą
lydėjo iki pat Kybartų. Ir po to simniškiai
dažnai lankė kunigą.
1944 m. artėjant frontui kunigas
V. Vaičiūnas, bijodamas sovietų represijų,
iš Kybartų pasitraukė į Vakarus – pradžioje
į Austriją, po to persikėlė į Vokietiją,
Ravensburgą. Vokietijoje pradėjus uždarinėti stovyklas, 1948 m. išvyko į Kolumbiją.
Ten kunigavo lietuvių parapijoje, aktyviai
dalyvavo jų veikloje, organizavo lietuvių
chorą, šeštadienio mokykloje dėstė tikybą.

Simno parapijos kunigai ir svečiai. Antras iš kairės vikaras V. Vaičiūnas. Dešinėje pirmas – klebonas Vincas
Šeškevičius, antras – vikaras Juozapas Marčiukonis. Prie senosios klebonijos. 1938 m. J. Šeškevičiaus archyvas
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Pirmoji Komunija. Kairėje vikaras Juozapas Marčiukonis, centre klebonas Vincas Šeškevičius,
dešinėje vikaras Vaclovas Vaičiūnas. Simnas, apie 1938 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas

Kunigas V. Vaičiūnas mirė 1983 m. gegužės 2 d., palaidotas Bogotos priemiestyje
esančiose Jardines del Recuerdo kapinėse465.
Kazimieras Krušnauskas gimė 1904 m. vasario 2 d. Dvylikių kaime, Pakuonio
valsčiuje, ūkininko šeimoje. Motina – Gentrūda Žilinskaitė-Krušnauskienė, tėvas – Kazys
Krušnauskas, kilęs iš Pabališkių kaimo, Išlaužo valsčiaus.
Šeima buvo didelė: vienas brolis Petras (g. 1895 m.) ir šešios seserys. Motina
mirė anksti. Vaikus auginti padėjo motinos
jauniausia sesuo Marijona Žilinskaitė, kuri
buvo neįgali. Būsimas kunigas Kazimieras
1923 m. baigė Prienų „Žiburio“ gimnaziją,
1929 m. – Seinų kunigų seminariją Gižuose.
1929 m. birželio 16 d. buvo įšventintas į kunigus. Primicijų paveikslėlyje rašo: Viešpatie,
begalinę meilę parodei, kai mane pašaukei
prie Savęs, kad tau tarnaučiau (Kr. Sek). Aš
dėkoju patvirtinusiam mane mūsų Viešpačiui
Kristui Jėzui, kad laikė mane ištikimu, paim- Kunigas Kazimieras Krušnauskas su tėvais, broliu ir
damas į Savo tarnystę (Tim.1,12).
seserimis. Kunigo dukterėčios M. Žibienės archyvas
465 K. Vaičiūnas. Kunigas Vaclovas Vaičiūnas. 1909–1983, 48 p.
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Antras iš kairės
kunigas Kazimieras
Krušnauskas
primicijų dieną
su šeima ir svečiais

Bažnyčios choras. Ant žemės sėdi Elvyra Valatkevičienė, nežinoma, Baltuškonienė. Antroje eilėje Elena
Ragauskienė, vargonininkas Jokūbas Ragauskas, klebonas Kazimieras Krušnauskas, I. Nevulytė. Paskutinėje
eilėje pirmas iš kairės nežinoma, Jurgis Šeškevičius, nežinoma, Aleksandras Beinaravičius, nežinoma,
nežinomas, Izabelė Daugirdaitė, V. Stankevičius, Burbaitė, Ramanauskas, V. Kadzilauskas, nežinoma,
Juškauskas. Simnas, apie 1947 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės nuotr.
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1929–1932 m. tarnavo Lazdijuose vikaru. 1932–1934 m. studijavo VDU Teologijos
fakultete, įgijo teologijos licenciato laipsnį. Studijuodamas universitete dirbo Aleksoto
bažnyčioje. 1934 m. tarnavo vikaru Miroslave, o nuo 1935 m. Šakiuose.
1937–1939 m. kunigo Augustino Petraičio kvietimu išvyko dirbti pastoracinio darbo į
JAV. Grįžęs 1940–1942 m. buvo Kaimelio, nuo 1943 m. sausio – Simno vikaru. Nuo 1946 m.
buvo Simno klebonas ir dekanas iki arešto 1949 m.
Klebonui K. Krušnauskui teko skubiai gelbėti po karo suniokotą Simno bažnyčią. Ji
atrodė baisiai: stogas sudegęs, viduje skliautai ir sienos aprūkę, stiprus degėsių kvapas,
lauko sienos apgriuvusios, senosios klebonijos vakarinis galas subombarduotas. Pirmiausia reikėjo uždėti stogą, bet kur gauti skardos? Lygino apdegusią skardą, nuo klebonijos
ūkinių pastatų nuėmė seną skardą ir dėjo ant bažnyčios stogo, tačiau vis vien neužteko.
Dalį bažnyčios uždengė malksnomis, o klebonijos ūkinius pastatus – šiaudais. Po karo
parduotuvės buvo tuščios, trūko net duonos, ką kalbėti apie skardą. Kad apdegusi skarda
nerūdytų, virė pokostą (oksolį) ir juo tepė bažnyčios stogą. Parapijiečiai sunešė aliejaus
pokostui virti. Gelbėjo bažnyčią. Vidaus suremontuoti nespėjo. Kleboną areštavo.
Netrukus naujieji „išlaisvintojai“ sovietai nacionalizavo senąją kleboniją ir vikariatą.
K. Krušnauskas apsigyveno bažnyčios tarnų name (dabar klebonija, Kreivoji g. 3), kur gyveno zakristijono, vargonininko ir varpininko šeimos.
1949 m. rugpjūčio 13 d. Simne K. Krušnauską areštavo ir išvežė į Vilnių, į KGB tardyti. Tardymas tęsdavosi po 5–7 valandas kelias savaites. Buvo kaltinamas dalyvavimu
1943–1944 m. Savitarpio pagalbos komitete, už tai, kad rinko labdarą ir skyrė 1941 m.
tremtiniams ir našlaičiams pašalpas. Byloje nurodyta, pvz., kad 500 vokiškų markių skyrė
Jaciunskienei, auginančiai du našlaičius vaikus, kurių tėvai karo pradžioje žuvo466. Taip pat
buvo kaltinamas tuo, kad 1945–1949 m. bendravo su gimnazijos mokytojais ir mokiniais,
vaikus rengė Pirmajai Komunijai, dar blogiau – klausėsi Anglijos radijo ir „Amerikos balso“,
aukojo šv. Mišias už žuvusius partizanus, nors pagal Bažnyčios nuostatus kunigai negali
atsisakyti aukoti šv. Mišių už mirusius ar žuvusius. Dar buvo kaltinamas tuo, kad mokiniai
per pirmąją pertrauką (tarp pirmosios ir antrosios pamokų) savarankiškai kiekvieną dieną
pusbalsiu klasėje meldžiasi.
Keista, kad KGB užkliuvo Savitarpio pagalbos komitetas. Šis komitetas tikrai nebuvo
politinis. Jį karo pradžioje buvo įsteigęs klebonas V. Šeškevičius. Komitetui taip pat priklausė pradinių mokyklų inspektorius iš Alytaus Varnelis, gimnazijos mokytoja Marija Martišienė, Simno pradinės mokyklos mokytojai Jonas Bendorius ir Barzdokaitė. Kunigas
K. Krušnauskas apie juos tardymo metu kalbėjo labai santūriai, daugiausia atsakydavo:
„nežinau“467. Matyt, nenorėjo įtraukti į KGB voratinklį savo bendražygių. Mokytojas Jonas
Bendorius jau buvo pasitraukęs iš Simno, apie 1949 m. gyveno Kaune, dirbo parduotuvėje
pardavėju. Mokytojos Barzdokaitės likimas nežinomas.
1949 m. lapkričio 12 d. kunigą K. Krušnauską nuteisė 10 metų kalėti lageryje. 1949 m.
gruodžio 6 d. etapu išvežtas į Gorkio sritį, Unžlagą. Sugrįžo 1956 m. rugpjūtį.
Skaitant K. Krušnausko bylą Lietuvos ypatingajame archyve kelia nuostabą tai, kad
Simne tuo laiku (1945 m.) jau buvo daugybė bolševikų užverbuotų agentų, kurie šmeižė ir
skundė inteligentus, kaimynus, pažįstamus, net savo artimus gimines. K. Krušnausko by466 Lietuvos ypatingojo archyvo Kazimiero Krušnausko byla Nr. P-13628.
467 Ten pat.
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loje minimi agentai liudininkai, kurių slapyvardžiai Nikita, K, Kaškanas, Birutė, Ivanauskas,
Kazlauskas, Pušinis, Džiuljeta, Kurklietis, Akromas. Už skanesnį duonos kąsnį parsidavę
agentai liudijo, kad kunigas laukia, kada ateis vaduotojai amerikonai, esą jis sakęs, jog sovietai ilgai neviešpataus468.
Iš Pakuonio valsčiaus kunigo brolio Petro šeima 1949 m. kovą buvo ištremta į Sibirą.
Sugrįžo jau po Stalino mirties 1956 m. spalį. Tik po 7 metų broliai Petras ir Kazimieras,
sugrįžę iš Stalino „kurortų“, susitiko tėviškėje Dvylikių kaime. Kunigo dukterėčia Marija
prisimena:
Dėdė Kazimieras atvykęs po ilgo nesimatymo apžiūrėjo buvusios sodybos likučius. Mama
padarė valgyti – negali kąsnio praryti, sėdi abu broliai už salo ir verkia. Buvo graudu matyti
vyrus verkiančius.469
Kunigas K. Krušnauskas nuo 1956 m. tarnavo Skriaudžiuose altaristu (vikaro teisėmis),
1960 m. kunigavo Krosnoje, 1962 m. buvo Sutkų parapijos klebonas, 1966 m. Skriaudžių
altaristas, 1969 m. Kapsuko (dabar Marijampolė) altaristas, nuo 1971 m. Skriaudžių altaristas. Kunigą globojo Skriaudžiuose gyvenusios seserys Marijona ir Elžbieta. Kunigas
K. Krušnauskas mirė 1981 m. spalio 18 d. Palaidotas Skriaudžių kapinėse.
Juozapas Berteška gimė 1923 m. kovo 24 d. Kalvių kaime, Kalvarijos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, ūkininkų
Onos Leonavičiūtės ir Petro Berteškos šeimoje. 1939 m. baigė
Kalvarijos progimnaziją, 1941 m. Marijampolės gimnaziją.
Tais pačiais metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. Ją
sovietams uždarius, studijas tęsė Kauno kunigų seminarijoje. 1945 m. gruodžio 21 d. arkivyskupas Teofilis Matulionis
suteikė jam kunigystės šventimą. Buvo paskirtas Simno
vikaru, areštavus kleboną K. Krušnauską, 1949–1950 m.
dirbo klebonu. Daug laiko ir energijos skyrė vaikų ir jaunimo
dvasiniam švietimui, viešai organizavo katekizmo mokymą.
Vaikai katekizmo buvo mokomi Rožinio Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Tai buvo paskutiniai katekizmo viešo mokymo metai. Po to sovietų valdžia uždraudė.
Kunigas Juozapas Berteška
J. Berteška parapijiečių buvo gerbiamas, ypač jį mylėjo
(1923–1990).
vaikai ir jaunimas. Jam kunigaujant, buvo didelis būrys
J. Šeškevičiaus archyvas
vaikų, patarnaujančių šv. Mišioms, jaunimo (mokinių) choras kiekvieną sekmadienį giedojo mokinių pamaldose. Mokiniai gausiai dalyvaudavo gegužės ir birželio vakarinėse pamaldose.
Turėjo vaikiškų knygų biblioteką, fotolaboratoriją, buvo nepamainomas fotografas.
Daugelis simniškių iki šių dienų saugoja jo darytas nuotraukas. Knygas mielai leisdavo skaityti. Gyveno vikariato rytinėje pusėje (dabar Vytauto g. 27).
J. Berteškos kunigavimo metu sekmadieniais bažnyčia būdavo pilna mokinių. Tai nepatiko saugumui. Prasidėjo kunigo tardymai, buvo reikalaujama panaikinti jaunimo chorą,
vaikų neleisti patarnauti šv. Mišioms. Kunigas nesutiko. Sovietų saugumas, norėdamas
kunigui sudaryti bylą ir nuteisti, tardė ir vyresnių klasių mokinius. Nepasisekė, kaltinimų
468 Ten pat.
469 M. Krušnauskienė. Pasakojimas apie dėdę kunigą Kazimierą [rankraštis], p. 2.
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nesurado. 1950 m. buvo perkeltas į Sintautus (kelioms savaitėms), vėliau į Plokščius,
Šakių rajoną. Susirašinėjo su Jurgiu Šeškevičiumi, laiškuose ilgėjosi Simno, parapijos
žmonių. Dažnai lankydavosi Simne.
1957 m. J. Berteška buvo perkeltas į Veisiejus (ten remontavo bažnyčią),
1969 m. – į Prienus. Daug kartų klebonas
buvo kviečiamas į Prienų rajono saugumo komitetą, įkalbinėjamas sekti sovietų
valdžiai nepaklusnų kunigą Juozą Zdebskį.
J. Berteška nesutiko – į kontaktą nesileidžia.
Tada jį perkėlė į Balbieriškį (žr. priedas).
Nuo 1971 m. birželio 24 d. ėjo Balbieriškio bažnyčios administratoriaus pareigas, nuo 1981 m. – klebono. Kaip perspėjimą dėl nepaklusnumo sovietų valdžiai
1980 m. spalio 21 d. KGB organizavo
Balbieriškio bažnyčios apiplėšimą. Buvo
išlaužtos bažnyčios durys, apgadintas altorius, pavogta vertingų liturginių daiktų,
du kilimai. Milicija vagių nerado, o gal ir
neieškojo, bylos nepradėjo.
Vėliau J. Berteška trumpai administravo Sintautų bažnyčią. Nuo 1977 m. iki
1990 m. ėjo Alytaus dekanato vadovo pareigas.
1985 m. spalio mėnesį Balbieriškio
bažnyčioje prelato Mykolo Krupavičiaus
100-ųjų gimimo metinių proga jo giminės
ir artimieji prašė klebono J. Berteškos aukoti šv. Mišias. Po šv. Mišių kunigas saugumo už šį „nusikaltimą“ buvo išbartas,
mat M. Krupavičius, anot saugumiečių,
buvo antitarybinis veikėjas, vadinasi, yra
liaudies priešas.
Kunigas J. Berteška laikėsi griežtos pozicijos dėl įsigalėjusios girtuoklystės: artimuosius, atvykusius kviesti palydėti mirusiojo, įspėdavo, jog dalyvaus su sąlyga,
jeigu per šermenis ir gedulingus pietus ant
stalo nebus svaigiųjų gėrimų470.

Pirmoji Komunija. Pirmoje eilėje iš kairės Algis Mažeika, Arvydas Šeškevičius, Stasė Packevičiūtė, Albina
Mardosaitė; antroje eilėje iš kairės Aneta Valentaitė,
kunigas Juozapas Berteška. 1949 m. J. Šeškevičiaus
archyvas

Šv. Mišių patarnautojai. Iš kairės Bagdonas, Antanas
Kavaliauskas, Benonas Šeškevičius, Česlovas Montvila,
Česlovas Čižikas. Simnas, apie 1950 m. J. Šeškevičiaus
nuotr.

470 J. Adomaitis. Balbieriškio bažnyčia priverstinės tylos metais, 3. XXI a. 2019, spalio 25, Nr. 41, p. 15.
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Simno bažnyčios choras prie senosios klebonijos prieangio. Sėdi ant žemės neatpažintos moterys. Antroje
eilėje iš kairės: zakristijonas Jurgis Šeškevičius, I. Nevylytė, Jokūbas Ragauskas, kunigas klebonas Juozapas
Berteška, Elena Ragauskienė.Antroje eilėje V. Kadzilauskas, Ramanauskas, nežinoma, O. Baltruškonienė, Vincas Stankevičus, M. Stankevičienė, Aleksandras Beinoravičius, Antanas Sitka, nežinomas, Izabelė Daugirdaitė,
Algimantas Kleinota, Elvyra Valatkevičienė, Juškauskas, O. Burbaitė. Prie senosios klebonijos gonkų. 1950 m.
A. Šeškevičiaus archyvas

Pirmoji Komunija. Kairėje Jurgis Šeškevičius, dešinėje klebonas Juozapas Berteška. Simnas, apie 1949 m.
Tai paskutiniai metai, kai buvo dar viešai katekizuojami vaikai. J. Šeškevičiaus archyvas
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Kunigai ir
procesijos
organizatoriai.
Iš kairės:
vikaras Juozapas
Berteška,
Natalija
Ragauskaitė,
Veronika
Lapinskaitė,
klebonas
Kazimieras
Krušnauskas,
Ona
Kavaliauskaitė,
Jurgis
Šeškevičius.
Simnas,
apie 1947 m.
J. Šeškevičiaus
nuotr.

Šv. Mišių
patarnautojai.
Klūpo iš kairės
Albinas Kiveris
ir Benonas
Šeškevičius.
Stovi Mikulskas
ir Stasys Kiveris.
Trečioje eilėje
klebonas
Juozapas
Berteška,
Jurgis
Šeškevičius,
Jonas
Kavaliauskas.
Simnas,
apie 1949 m.
J. Šeškevičiaus
archyvas

J. Berteška mirė staiga 1990 m. spalio 5 d. Balbieriškyje, besiruošdamas šv. Mišių aukai.
Palaidotas Balbieriškyje šalia bažnyčios, šventoriuje471. Ant paminklo yra užrašas: Aš jums
tai įsakau – vienas kitą mylėkite.
471 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=10853
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Feliksas Martišius gimė 1879 m. vasario 2 d. Banaičių
kaime, Kidulių valsčiuje, Šakių apskrityje. Mokėsi pas
daraktorių, vėliau – Griškabūdžio ir Sintautų rusiškose
pradinėse mokyklose. 1895 m. tęsė mokslus Palangos
progimnazijoje, ją baigęs – Mintaujos gimnazijoje, tačiau
už atsisakymą melstis rusų cerkvėje su kitais moksleiviais
buvo pašalintas. 1898 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją.
Aktyviai reiškėsi lietuvybės veikloje: dainavo, giedojo, deklamavo tik lietuviškai. Tai buvo pavojinga – galėjo pašalinti
iš seminarijos. Vyskupas A. Baranauskas suteikė jam subdiakono ir diakono šventimus. 1903 m liepos 12 d. vyskupas
K. Ruškys įšventino F. Martišių į kunigus. 1903 m. liepos
12 d. buvo paskirtas vikaru Sudarge (išbuvo 6 mėn.). Nuo
1909 m. tarnavo vikaru Višakio Rūdoje. Čia įkūrė „Žiburio“
draugijos vietos skyrių, knygyną, blaivybės skyrių ir senelių
prieglaudą. Višakio Rūdos parapijos teritorijoje įsteigė 15
kaimo mokyklėlių, platino lietuviškas knygas, laikraščius,
Kunigas kanauninkas, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino
mokė rašto. 1918 m. buvo iškeltas į Prienus.
ordino kavalierius
„Žiburio“ draugijos pavedimu F. Martišius 1918 m. įkūFeliksas Martišius (1879–1955).
rė Prienų progimnaziją, 1923 m. pavadintą „Žiburio“ gimPrienų kraštotyros muziejaus
nazija. Pats projektavo pastatą ir vadovavo statybai. 1920–
archyvas
1924 m. buvo pastatyta dviejų aukštų medinė mokykla,
kurioje tilpo visos gimnazijos klasės ir kabinetai. Direktorius pats pėsčias perėjo visus kaimus, kurių vaikai lankė mokyklą, ir prašė tėvų ūkininkų patalkininkauti – iš miško parvežti
statybai rąstų, iš lentpjūvių pagabenti išpjautą medžiagą. Valstybė tik kūrėsi ir savo lėšomis
paremti mokyklos negalėjo, teko patiems tvarkytis. Surasti statybai lėšų turėjo pats direktorius. Rinko aukas bažnyčiose, rašė laiškus Amerikoje gyvenantiems išeiviams iš Prienų
apylinkės, rengė loterijas, tam reikalui net savo direktoriaus algos negailėjo.1925 m. buvo
išleista pirma gimnazijos laida.
F. Martišiaus vadovaujama Prienų gimnazija savo tvarka, drausme ir mokslo lygiu
buvo viena geriausių Lietuvoje. Kad nesusidarytų kliūčių
eiti direktoriaus pareigas,
1927 m. prie Švietimo ministerijos sudarytoje egzaminų komisijoje F. Martišius išlaikė
nustatytus pedagoginių ir teologinių dalykų egzaminus ir
gavo aukštojo mokslo diplomą.
Buvo ilgametis (iki 1940 m.,
Prienų gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Centre gimnazijos direk1941–1944 m.) šios gimnatorius kunigas Feliksas Martišius (1879–1955). Prienų muziejaus
interneto svetainės nuotrauka
zijos direktorius (žr. priedas).
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Simno bažnyčios choras. Ant žemės sėdi iš kairės Emilija Cikanaitė, Elvyra Valatkevičienė, Elena Ragauskienė, G. Zailskaitė, G. Kvederavičienė, M. Griškonienė, I. Daugirdaitė. Sėdi iš kairės vargonininkas Jokūbas
Ragauskas, kunigas kanauninkas Feliksas Martišius, Micelis. Paskutinėje eilėje iš kairės V. Kadzilauskas, Pranas Ragauskas, B. Žiūkienė, Jurgis Šeškevičius, Petras Kričena, Zosė Kričenienė, V. Stankevičius,
Aleksandras Beinaravičius. Simnas, apie 1952 m. A. Šeškevičiaus archyvas

Domėjosi sodininkyste, buvo puikus sodininkas. Prie gimnazijos, buvusio dvaro žemėje, įveisė medelyną, išaugindavo gerų, retų veislių vaismedžių – ūkininkai jų pirkti atvykdavo iš visos Lietuvos. Gimnazijoje įvedė sodininkystės pamokas ir pats dėstė. Per vasaros
atostogas medelyne rengė sodininkystės, daržininkystės, bitininkystės kursus. Šiuose kursuose, be paties F. Martišiaus, dėstė Žemės ūkio akademijos profesoriai ir docentai V. Vilkaitis, K. Brundza, R. Šalčius.
Buvo jautrus mokiniams, ypač globojo neturtingus ir našlaičius. Pinigus, gautus už
parduotus vaismedžius, skyrė neturtingiems mokiniams ir našlaičiams. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje: „Šaltinyje“, „Vienybėje“, „Vadove“. Parašė keletą knygų sodininkams, išvertė
į lietuvių kalbą „Šventųjų gyvenimą“, „Dievas“, „Ar yra pragaras“, „Išpažintis“. Buvo talentingas pedagogas. 1928 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.
Sovietmečiu F. Martišių iš gimnazijos vadovo pareigų pašalino. Bolševikai, bijodami jo
populiarumo, 1951 m. ištrėmė į Simną. Kadangi senoji klebonija (Vytauto g. 14) jau buvo
nacionalizuota, F. Martišius gyveno bažnyčios tarnų name (dabar Kreivoji g. 3). Be Simno,
jam teko aptarnauti ir Metelių parapiją. Už nuopelnus vyskupija suteikė kanauninko garbės
titulą.

235

Vyskupas J. Žemaitis su pagarba prisimena F. Martišių, gyvenimą atidavusį Dievui
ir Tėvynei. Iš jo daug sužinojo apie žymius Lietuvos žmones. Kanauninkas F. Martišius
daug pasakojo apie prof. Praną Dovydaitį, kurį sutuokė Višakio Rūdoje, o vėliau, profesoriui, kaip Vasario 16-osios Akto signatarui, gavus ūkį, kanauninkas davė obelų sodui.
Vyskupas J. Žemaitis džiaugiasi, kad daugiau kaip pora metų galėjo klausytis kanauninko
pasakojimų472.
F. Martišius turėjo turtingą lietuvių literatūros autorių ir žymių Vakarų Europos rašytojų
biblioteką. Noriai duodavo skaityti patikimiems mokiniams (mokiniams buvo draudžiama
ne tik dalyvauti šv. Mišiose, bet ir bendrauti su kunigais).
Mirė Simne 1955 m. gruodžio 30 d. Palaidotas Prienuose. Nors buvo gilus sovietmetis, į laidotuves šaltą žiemos dieną iš visos Lietuvos atvyko tūkstančiai buvusių mokinių
atiduoti pagarbos už kilnius darbus, pareikšti dėkingumo, palydėti savo gimnazijos direktoriaus į paskutinę kelionę. Saugumas sunerimo – buvo pilni Prienų skersgatviai agentų ir
saugumiečių. Budėjo, stebėjo, kas sakys atsisveikinimo kalbą, ką sakys, o tada gal ir pričiupti
bus galima…
Prienuose Atgimimo metu viena gatvė pavadinta F. Martišiaus vardu, atminties dokumentai saugomi Prienų „Žiburio“ gimnazijos muziejuje ir Prienų kraštotyros muziejuje.
Juozapas Žemaitis gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d.
Sparvinių kaime, Griškabūdžio parapijoje, Antaninos
Grigaitytės-Samuolienės-Žemaitienės ir Juozo Žemaičio
šeimoje. Kūdikis buvo pakrikštytas dviem vardais: Juozapas Jonas. Motina buvo giliai tikinti, reikli ir praktiška,
tėvas ramus, linksmas, mėgstantis juokauti.
Kaimo pradinė mokykla kasmet keldavosi iš vienos vietos į kitą. Pirmą skyrių Juozukas baigė Meškinių
kaime, kitais metais mokyklą lankė gimtajame kaime,
trečiais – Šukėtuose, o ketvirtais – Vėdaruose. Buvo
smalsus. Pramokęs rašto įniko skaityti namuose buvusius laikraščius ir žurnalus, kuriuos užsisakydavo tėvai.
1937 m. J. Žemaitis pradėjo lankyti Brazdų mokyklos 5 skyrių. Šią mokyklą globojo Neviešos Švč. Jėzaus
Širdies tarnaičių kongregacijos seserys Zaštautaitė ir
Kvederytė. Vaikas mokėsi gerai, Barzduose baigė 5 ir 6
Simno bažnyčios kunigas klebonas
skyrius.
Juozapas Žemaitis. Simnas, 1960 m.
1939 m. įstojo į Šakių „Žiburio“ gimnaziją. BūdaJ. Šeškevičiaus archyvas
mas gimnazistu prisijungė prie ateitininkų. Pirmosios
sovietų okupacijos metu (1940–1941 m.) pažangius ir
tikinčius gimnazijos mokytojus atleido, kai kuriuos 1941 m. ištrėmė į Sibirą. Juozukas tai
matė ir suprato. Daug skaitė, net naktimis. Nebuvo šalia motinos, kuri neleistų iki išnaktų
skaityti, kad akių nesugadintų. Pasibaigus mokslo metams pristatė mokytojai perskaitytų
knygų sąrašą. Jų būta, per 150. Mokytoja negalėjo patikėti, pradėjo klausinėti, kurioje knygoje ką rašo. Išgirdusi tikslius atsakymus patikėjo.
472 A. Vasiliauskienė. Vilkaviškio vyskupijos ganytojui 70. 1996, 175 p.
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Vyskupo Juozapo Žemaičio tėvai ir seserys. Pirmoje eilėje antras iš dešinės kun. Saliamonas Samuolis,
antroje eilėje viduryje būsimas vyskupas Juozapas Žemaitis. J. Žemaičio archyvas

Gimnazijoje sekėsi lotynų kalba, mėgo istoriją, svajojo tapti istorijos mokytoju. Tačiau
gimnazistui Juozui į rankas pateko knyga apie kunigą šv. Joną Boską. Perskaitęs knygą, giliai
susimąstė: Juk ir kunigu būnant galima įprasminti gyvenimą473.
1944 m. einant frontui Šakiai buvo labai sugriauti, griuvėsiais virto ir mokykla. Teko
mokyklą kurti Barzduose. Čia susirinko apie 200 gimnazistų. Mokyklos direktoriumi tapo
mokytojas Laurynaitis. Sovietai vyresnius gimnazistus pradėjo imti į sovietinę armiją. Tad
J. Žemaitis nutarė pasijauninti. Jo sesuo Salomėja labai kaligrafiškai rašė ir iš 6 padarė 8.
Tikrą gimimo pažymėjimą saugojo kitoje paveikslo pusėje. Pasijauninęs 2 metais buvo iki
vyskupo šventimo.
Okupantai pradėjo antitautinę, antireliginę propagandą. Mokiniai nepasidavė, reiškė
protestą. 1945 m. vasario 16 d. lygiai 12 valandą vyresniųjų klasių mokiniai atsistoję klasėje
sugiedojo Lietuvos himną. Himno garsai pasiekė ir kitų klasių mokinius, jie taip pat atsistoję
giedojo – visa mokykla lyg vieningas choras. Lietuvos himnas buvo girdėti toli už mokyklos
sienų. Grėsė nuožmus nuosprendis mokiniams.
Kitą dieną prasidėjo vyresniųjų klasių mokinių ir mokytojų tardymas. Sovietų saugumui labiausiai rūpėjo, kas sugalvojo giedoti ir kas pradėjo. Buvo areštuota keliolika mokinių,
tarp jų ir J. Žemaitis. Laikinas saugumo kalėjimas buvo Barzduose. Vyko tardymas. Nė vienas mokinys neišdavė klasės draugų. Tada atvyko iš apskrities saugumo kapitonas. Jis pareikalavo, kad mokinys Juozas Žemaitis bendradarbiautų su saugumu, praneštų, kas sugalvojo
473 A. Vasiliauskienė. Vilkaviškio vyskupijos ganytojui 70. Marijampolė: Ardor, 1996, 175 p.
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Vasario 16-osios minėjimą, kas ir ką kalba, kodėl niekas nestoja į komjaunimą. Juozas nesutiko. Po kelių dienų jį išvežė į Griškabūdžio saugumo kalėjimą.
Kalėjimo vaizdas baugino ir žemino žmogaus orumą – žmogus prie žmogaus, sumušti,
kraujuoti, aptekę utėlėmis, tardymas vykdavo naktimis, valgis – pilka balandė. Tardytojas toliau reikalavo išduoti draugus. Juozas nesutiko. Tada tardytojas griebė apgaulės:
liepė pasirašyti, kad niekam nepasakos, ką tardymo metu kalbėjo. Raštas buvo rusų kalba.
Pasirašė. Tada šantažuotojas tardytojas pareiškė: Tu pasirašei raštą, kad sutinki su mumis
bendradarbiauti. Nuo šiol tu – slaptas mūsų bendradarbis474.
J. Žemaitis bandė įrodyti, kad nesupranta rusų kalbos, kad tikėjo tardytojo žodžiais,
kad yra apgautas, tačiau tardytojas nenorėjo net klausyti. Pašaukė stribą ir liepė J. Žemaitį
paleisti namo.
Namuose pirmiausia nusimetė utėlėmis aptekusius drabužius. Trys dienos, praleistos
kalėjime, sustiprino pasiryžimą tapti kunigu. Labai išgyveno dėl to rašto ir apgaulės. Baigiantis vidurinės mokyklos mokslo metams milicija vėl pasišaukė į pokalbį. Ir vėl klausinėjo, kas
ką kalba. Juozas pasakė, kad dabar, mokslo metų pabaigoje, visi mokiniai ruošiasi egzaminams ir nėra laiko kalboms.
1945 m. baigęs Šakių gimnaziją įstojo į Kauno kunigų seminariją. Mokslas sekėsi puikiai
(vienais penketais – „optime“). Besimokant trečiame kurse 1948 m. klieriką Juozą pakvietė
į seminarijos raštinę. Čia jo laukė tardytojai: rusas ir žydas Mejeris. Jie teigė, kad Juozas
pasirašė bendravimo sutartį, ir dabar reikalavo žinių: ką kalba klierikai. Juozas paaiškino,
kad nežadėjo būti agentu, jį apgavo, nes nesuprato rusų kalbos – tai gali paliudyti ankstesnis
tardytojas. Tada žydas Mejeris padavė popieriaus lapą ir liepė parašyti, kad atsisako. Klierikas Juozas parašė nesutinkantis bendradarbiauti su saugumo darbuotojais, nes tokia tarnyba nesuderinama su jo religiniais įsitikinimais. Saugumiečiai pasiėmė šį raštą ir griežtai
pasakė: Rytoj dieną nueik pas seminarijos rektorių ir įteik pareiškimą, kad laisvu noru išstoji
iš kunigų seminarijos. Ir niekam neprasitark. Tada tučtuojau išsiregistruok ir važiuok į kaimą.
Dirbk tyliai kaime; nekliudysime475. Klierikas dar bandė ginčytis, įrodinėdamas, kad Konstitucija suteikia teisę išpažinti religiją ir laisvę. Tačiau saugumiečiai pareiškė, kad tai jie yra
konstitucija. Pareiškimo J. Žemaitis nerašė. Pasitarė su seminarijos prefektu kunigu Aloyzu
Šlapkausku ir vicerektoriumi Broniumi Sakalausku. Jų padrąsintas liko seminarijoje.
1949 m. J. Žemaitis užbaigė priešpaskutinį kursą Kauno kunigų seminarijoje. Atostogauti išvyko pas savo brolį kunigą Saliamoną Samuolį (1915–1987) į Žvirgždaičius.
Svečiuotis ilgai neteko. Liepos mėn. kunigą S. Samuolį areštavo ir nuteisė 10 metų lagerio.
Žvirgždaičiuose būdamas J. Žemaitis sužinojo, kad komunistinis saugumas siautėja kunigų
seminarijoje. Jie išbraukė pačius pažangiausius klierikus: iš 150 liko tik 60. Žinoma, buvo
išbrauktas ir J. Žemaitis, taip pat būsimas vyskupas griškabūdietis Juozas Preikšas (1926–
2018).
Po tokio saugumiečių siautėjimo seminarijos vadovybė skubėjo įšventinti klierikus į kunigus. 1949 m. rugsėjo 25 d. Švč. Trejybės bažnyčioje (tada bažnyčia dar nebuvo okupantų
atimta ir paversta sandėliu) vyskupas Kazimieras Paltarokas (1875–1958) suteikė kunigystės
šventimus Juozui Žemaičiui ir Jonui Baranauskui (1925–2007).
Kitą dieną po šventimų, 1949 m. rugsėjo 26-ąją, prie Sopulingosios Dievo Motinos
474 Ten pat.
475 Ten pat.
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Marijos altoriaus Kauno arkikatedroje bazilikoje kunigas Juozas Žemaitis aukojo pirmąsias
šv. Mišias. Tais sunkiais sovietinio režimo laikais iškilmingų primicijų nebuvo leidžiama
švęsti. Dalyvavo tik kunigo sesuo. Jai po šv. Mišių zakristijoje suteikė primicijinį palaiminimą.
Visi tais metais į kunigus įšventinti klierikai paskutinį kursą baigė savarankiškai.
1949 m. kunigas J. Žemaitis buvo paskirtas į Veiverius šv. Liudviko parapijos stažuotoju
pas kleboną kunigą Vincą Dumčių (1886–1986). Klebonas jaunam kunigui buvo pavyzdys –
mokėjo aštuonias užsienio kalbas, rūpestingai ruošėsi pamokslams, atsiklaupęs skaitydavo
brevijorių, leisdavosi į dvasinius mąstymus.
Po dviejų mėnesių išlaikęs visus egzaminus kunigas J. Žemaitis gavo visą teisę sakyti
pamokslus, klausyti išpažinčių.
Tuo metu nebuvo įmanoma pasiekti bakalauro ar licenciato laipsnio. Tokie sunkūs
buvo laikai.
1950 m. kovo mėn. J. Žemaitis išvyko dirbti į Marijampolę. Čia dirbo jau senelis kurčias
kunigas Vincas Dvaranauskas (1871–1966), jaunas kunigas Juozas Matulevičius ir vikaras
Stanislovas Kurmauskas. Spalį J. Matulevičius buvo iškeltas į Sintautus, atkeltas naujas klebonas Motiejus Petrauskas.
Marijampolėje pastoracinio darbo buvo daug: du pamokslai sekmadieniais, Suma,
gausybė išpažinčių; klausykloje kartais tekdavo išsėdėti po 12 val. Be to, kasdienis parapijos
lankymas. Grįždavo vėlai, o dar nekalbėtas brevijorius. Jei atsisėsdavo, tuojau pat užmigdavo.
Tada brevijorių skaitydavo atsistojęs, bet reikėdavo atsiremti į sieną. Irgi užmigdavo, pajusdavo, kaip brevijorius krenta iš rankų. Išdirbęs pusketvirtų metų Marijampolėje, 1953 m.
vasarą buvo paskirtas į Simną.
Simne tarnavo garbingo amžiaus kunigas kanauninkas, Prienų „Žiburio“ gimnazijos
įkūrėjas ir pirmasis direktorius Feliksas Martišius (1879–1955), sovietų ištremtas iš Prienų.
1953 m. kunigui J. Žemaičiui atvykus į Simną nebuvo net kur gyventi, tad priglaudė
kanauninkas F. Martišius. Tik po kelių mėnesių gavo butą buvusiame bažnyčios tarnų name.
Tada jau galėjo pasiimti tetą, tėvelio seserį Agotą Žemaitytę – ji šeimininkavo.
Vyskupas J. Žemaitis prisimena Simną su dideliais sentimentais: žmonės nuoširdūs,
religingi, paslaugūs. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia atrodė varganai. 1944 m. grįžtant frontui, labai nukentėjo: sudegė stogas, sudaužyti vitražai, apdaužytos
sienos, lubos po bažnyčios gaisro aprūkusios, langus teko laikinai užkalti polietilenu,
bažnytiniai drabužiai supeliję, suplyšę. Prieš tai dirbęs klebonas Kazimieras Krušnauskas
prieš KGB areštą dar spėjo šiaip taip uždengti stogą. Kanauninkas F. Martišius neturėjo jėgų
bažnyčios tvarkyti.
Jaunasis klebonas J. Žemaitis su jaunatviška energija ėmėsi remonto. Pirmiausia įstiklino langus, kad nelytų vidun ir vėjas negesintų žvakių. Daug padėjo parapijiečiai. Puikiai
mokantis bendrauti kunigas J. Žemaitis susipažino su beveik visomis parapijos šeimomis,
jautė jų pritarimą. Po daugelio metų vyskupas J. Žemaitis prisimena:
Tarp Simno dzūkų jaučiausi labai savas. Jei kas galvoja, kad bažnyčios remontai trukdo
pastoraciniam darbui, labai klysta. Taip galima artimiau susipažinti su žmonėmis, sužinoti jų
religinį sąmoningumą ir ženkliai jį pakylėti 476
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Naujasis klebonas darbais ir širdingu
bendravimu patraukė ne tik suaugusiuosius,
bet ir jaunimą, vaikus. Bažnyčioje padaugėjo
žmonių. Tai erzino Simno sovietinę valdžią.
1955 m. vasarą Simno rajono vykdomojo
komiteto pirmininkas Bakutis parašė skundą
Religinių reikalų komiteto įgaliotiniui Broniui Pušiniui – nurodė, kad atvykus kunigui
J. Žemaičiui jaunimas ir vaikai pradėjo labiau lankyti bažnyčią. Bakutis reikalavo
naują kleboną iš Simno iškelti. Tačiau
Bakučio kaltinimas buvo taip neraštingai ir
nemokšiškai parašytas, kad kunigas pasiliko
Simne477.
1955 m. mirus kanauninkui F. Martišiui
kunigas J. Žemaitis darbavosi vienas. Tų pačių
metų rugpjūtį iš lagerio sugrįžo brolis kunigas Saliamonas Samuolis. Jis buvo paskirtas į
Simną. Simne lagerio kankinys pamažu atsigavo, galėjo įsijungti į pastoracinį darbą.
1956 m. rugsėjo 2 d. Simne buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Į iškilmes Simno bažnyčios remontas. Ant pastolių kunigas
atvyko Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio klebonas Juozapas Žemaitis. Simnas, apie 1956 m.
A. Šeškevičiaus archyvas
vyskupijos valdytojas kanauninkas Juozapas Stankevičius (1903–1974). Simno rajono sovietinė valdžia ir komunistų partija nutarė
iškilmes sutrukdyti. Dar išvakarėse pasišaukė kleboną, barė, tyčiojosi, reikalavo iškilmes
atšaukti. Tačiau tuo nesibaigė. Iš pat ryto visuose pagrindiniuose keliuose, vedančiuose į
Simną, 7–10 km spinduliu sustatė milicininkus. Simno rajono milicininkams talkino ir kitų
rajonų milicininkai. Žmones, vykstančius į Simną, nesvarbu, ar mašinomis (KGB užsirašė
numerius), ar vežimais, stabdė, neleido vykti toliau. Dzūkai buvo atkaklūs, išlaipinti dulkini ir pavargę pėsti pasiekė Simną. Tai buvo tylusis protestas prieš bažnyčios ir tikinčiųjų
niekinimą. Tokių iškilmių seniai Simne nebuvo. Apie 1600 vaikų priėmė Sutvirtinimo
sakramentą.
Vyskupijos valdytojas kanauninkas J. Stankevičius, sužinojęs apie trukdymus, nusprendė Simno komunistų partijai ir KGB „padėkoti“. Kanauninkas per pamokslą tikintiesiems
papasakojo apie trukdymą ir pažymėjo, jog tai valdžia prisidėjo, kad tiek daug žmonių
atvyko. Ganytojo balsas buvo rūstus, lyg paskutinę teismo dieną – paviešino sovietinės
valdžios supuvimą ir pataikūniškumą Kremliui. Garsiakalbiai buvo puikūs, pamokslą
girdėjo visas miestelis ir dar toliau. Tokio drąsaus pamokslo dzūkai dar nebuvo girdėję.
Senoliai jį ir šiandien prisimena. Tikintieji su baime laukė, kad kanauninko pamokslą saugumas nutrauks ir čia pat bažnyčioje jį areštuos (visada bažnyčioje būdavo persirengusių
KGB agentų). Ačiū Dievui, to neatsitiko!1959 m. Kauno kunigų seminariją baigė simnietis
477 Ten pat.
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Algimantas Žilinskas (1934–2003). Velykų pirmąją dieną jis aukojo savo pirmas šv. Mišias.
A. Žilinskas sirgo plaučių tuberkulioze. Klebonas J. Žemaitis, norėdamas padėti, vyskupijos
valdytoją kanauninką J. Stankevičių paprašė paskirti A. Žilinską vikaru į Simną. Prašymas
buvo patenkintas. Štai jau trys kunigai – pastoracinį darbą buvo galima pasidalyti.
Šalyje stokojant kunigų, vikarus dažnai keisdavo. Kunigas A. Žilinskas buvo perkeltas
į Leipalingį klebonauti.
Bažnyčios remontai tęsėsi. Parapijiečiai, matydami, kaip bažnyčia gražėja, maloniai sutikdavo talkininkauti; talkoje jie pajusdavo bendrystę, kurios labai trūko bendruomenėje
pokariu. Talkos vykdavo dažnai: pietinėje kapinių dalyje iškirsti krūmai, nupjautos
piktžolės, kapinės aptvertos tinkline tvora. Buvo perdažytas bažnyčios stogas, o 1960 m.
naujai išdažyta bažnyčios išorė ir išdekoruotas vidus, pakeista elektros instaliacija. Sunku
buvo gauti leidimą remontuoti, nors bažnyčia buvo respublikinis architektūrinis paminklas. Dailininkui Eduardui Žiliui vadovaujant, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens
vyko bažnyčios gražinimas: presbiterijoje ir virš vargonų buvo nutapytos freskos (dailininkas E. Žilius), centrinėje navoje – penki paveikslai (dailininkės Genė Noreikienė ir Danutė
Dambrauskienė). Šie meno kūriniai džiugina parapijiečius ir šiandien. Iš Karaliaučiaus
parsivežė varpą. Padaugėjo bažnyčios choristų.

Simno bažnyčios kunigai. Iš kairės: neatpažintas
asmuo, Algimantas Žilinskas, Juozapas Žemaitis,
Romualdas Vaičiulaitis. Simnas, 1962 m.
J. Šeškevičiaus archyvas

Simno bažnyčios choras prie bažnyčios tarnų namo. Verandoje sėdi iš kairės vargonininkas Jokūbas
Ragauskas, vikaras Romualdas Vaičiulaitis, klebonas
Juozapas Žemaitis. Priekyje ant laiptų sėdi Jurgis
Šeškevičius. Simnas, 1964 m. gegužės 24 d.
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Simno bažnyčios choras svečiuose pas kleboną Juozapą Žemaitį Šakiuse. Pritūpusios iš kairės: Bronė
Stankevičienė, Vera Tamulevičiūtė, Birutė Rutkauskienė, Daubarienė. Stovi M. Klimavičienė, V. Mažeikienė,
V. Kadzilauskienė, Marytė Griškonienė, Elvyra Valatkevičienė, Juozapas Žemaitis, J. Radzevičius, Jurgis Šeškevičius, Izabelė Daugirdaitė, Juozas Stankevičius, Žemaitytė, Gražina Zailskienė. Šakiai, 1968 m.
A. Šeškevičiaus archyvas

Vyskupas Juozapas Žemaitis.
V. Žemaičio asmeninis archyvas
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Būdamas Simne kunigas J. Žemaitis patyrė didelę
netektį – 1960 m. mirė abu tėvai: rugpjūčio 23 d. tėtis, o
po 7 savaičių ir mama.
1967 m. gegužės 8 d. kunigas J. Žemaitis gavo
paskyrimą į Šakius, ten dirbo klebonu ir dekanu. Simne
kunigavo 14 metų. Paskutinės Simne aukotos šv. Mišios
buvo itin skausmingos ne tik parapijiečiams, bet ir klebonui. Sinniečiai dažnai lankė Šakių kleboną.
1980 m. popiežius Jonas Paulius II Šakių dekanui
kunigui J. Žemaičiui suteikė monsinjoro titulą.
1989 m. kovo 10 d. monsinjoras J. Žemaitis buvo
nominuotas tituliniu Tabaikaros vyskupu ir paskirtas
Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi.
1989 m. kovo 18 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje
monsinjoras J. Žemaitis ir kunigas Juozapas Matulaitis
buvo konsekruoti vyskupais.
Vyskupas J. Žemaitis prisimindamas praeitį sakė:

Klausydamas širdies balso, turiu pasakyti, jog mieliausiai prisimenu Simną. Buvau jaunas (atvykau 27 metų), kupinas energijos, daug dirbau. Kadangi dar nebuvo draudžiama
lankyti parapijiečių, galėjau gerai susipažinti su visais žmonėmis. Išsikeliant iš Simno, negaila buvo palikti sutvarkytą bažnyčią, bet sunku atsisveikinti su labai nuoširdžiais Dzūkijos
tikinčiaisiais. Štai kodėl mano širdies dalis ir pasiliko Simne478.
Klebonaujant J. Žemaičiui tarnavo šie vikarai: 1959–1961 m. Algimantas Žilinskas,
1961–1962 m. Petras Mačiūta, 1962–1964 m. Romualdas Vaičiulaitis, 1964–1966 m. altaristas Bronius Paukštys.
Saliamonas Samuolis gimė 1915 m. balandžio 29 d. Kazimiero Samuolio ir Antaninos
Grigaitytės-Samuolienės šeimoje Sparvinių kaime, Griškabūdžio parapijoje. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai, turėjo 39 ha žemės. Būsimas kunigas, baigęs Šakių gimnaziją, 1935 m.
įstojo Vilkaviškio kunigų seminariją, ją baigė 1940 m. Tų pačių metų birželio 9 d. buvo
įšventintas į kunigus. Paskirtas vikaru į Slavikus. Ten dirbdamas susirgo džiova. Tada buvo
paskirtas pas dėdę prelatą Aleksandrą Grigaitį į Aukštąją Panemunę. Sveikata pagerėjo.
1944 m. artėjant iš rytų frontui kunigas Saliamonas buvo perkeltas į Gižus pas kitą dėdę
kunigą Joną Grigaitį. Čia pralaukė frontą. Sudegus Gižų vikariatui kunigas labai gailėjosi
knygų, kurių turėjo nemažai sukaupęs. 1945 m. buvo perkeltas tarnauti vikaru į Vilkaviškį,
vėliau 1946 m. – klebonu į Žvirgždaičius. Visus tuos metus kunigą sekė budri KGB akis.
Kunigui buvo pasiūlyta pasakyti per šv. Mišias saugumiečių parengtą pamokslą, kuriame
ūkininkai raginami stoti į kolūkį, smerkiami miško broliai. Jis griežtai atsisakė. Tada iš keršto
siekė kunigą pašalinti. 1949 m. rugpjūčio 20 d. kunigas S. Samuolis buvo suimtas. Apkaltintas, kad Gražiškių koplytėlėje pasakė antitarybinį pamokslą ragindamas nestoti į kolūkį,
palaikyti miško brolius, nors visa parapija galėjo paliudyti, kad kunigas S. Samuolis tais
metais nė karto toje koplytėlėje nesilankė. Saugumui buvo nė motais, vis vien nepaklusnųjį
kunigą buvo seniai nutarta pašalinti. Užverbuoti trys liudininkai akistatoje paliudijo, kad
kunigas per pamokslą kalbėjo prieš sovietų valdžią. Patys liudininkai painiojosi: vienas
teigė, kad kunigas į koplytėlę atėjo pėsčias, kitas – kad atjojo arkliu, trečias – kad atvyko su
vežėčiomis. Tardytojas suprato, kad byla KGB sufabrikuota pagal saugumo sukurtą režisūrą,
tardydavo tik formaliai, o paskui skaitydavo laikraštį.
Pagaliau saugumas pasiekė savo tikslą. 1949 m. lapkričio 12 d. Ypatingajame pasitarime prie SSRS vidaus reikalų ministro kunigas S. Samuolis buvo nuteistas 10 metų lagerio.
Kalėjo Gorkio srityje, Suchobezvodnojos lageryje. Nors buvo ligonis, dirbo pačius sunkiausius darbus. Brolis kunigas J. Žemaitis kiekvieną mėnesį siųsdavo po du siuntinius. Siuntiniais buvo galima papirkti prižiūrėtojus, tačiau kunigas buvo atkaklus, siuntinių gėrybėmis
dalydavosi su to paties likimo kaliniais. Taip užsitraukė lagerio viršininkų nemalonę.
Lageryje sekmadieniais slapta aukodavo šv. Mišias, sakė pamokslus, būrė lietuvius
draugėn, padėjo išgyventi.
Į Lietuvą kunigas sugrįžo 1956 m. rugpjūčio 8 d. Buvo išsekęs: lagerio drabužiai kabėjo
kaip ant kuolo, dantys nuo ligų ir saugumiečių daužymo išbyrėję, atrodė kaip senelis. Reikėjo
atsigauti, pasigydyti. Buvo paskirtas pas brolį kunigą Juozą Žemaitį į Simną.
Ir Simne liko toks pat principingas: nedalyvavo sovietiniuose rinkimuose, o kai vieną
kartą jam atnešė rinkimų biuletenius į kleboniją, agitatorių išprašė. Buvo griežtas abstinen478 Ten pat.
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tas. Brolis kunigas J. Žemaitis sudarė sąlygas gydytis, vežė į sanatorijas. Sutvirtėjęs pavyzdingai
dirbo pastoracinį darbą, buvo mėgstamas nuodėmklausys. Turėjo turtingą biblioteką, rinko
vertingus meno kūrinius. Mokėjo kelias kalbas.
1967 m. kunigą J. Žemaitį paskyrus klebonu į Šakius, kartu išvyko ir S. Samuolis.
S. Samuolis žuvo 1987 m. spalio 23 d. autoavarijoje, vežamas į kaimą pas ligonį479. Vairuotojas buvo neįgalus, nepastebėjo atvažiuojančio
automobilio ir įvažiavo į pagrindinį kelią. Brolis
J. Žemaitis dar spėjo nuvykti į ligoninę suteikti
ligonių patepimo.
Parapijiečiai kunigą S. Samuolį labai mylėjo
ir gerbė. Jiems buvo lyg apaštalas, nešantis
gerumą ir dėmesį kiekvienam. Palydėti kunigo
susirinko gausybė parapijiečių. Kunigas Saliamonas Samuolis palaidotas Šakių bažnyčios
šventoriuje. Prie jo amžinojo poilsio vietos
rymo rūpintojėlis – paskutinė brolių ir seserų
dovana.

Kunigas Petras Mačiūta (1933–1984).
Išlaužas. Viliaus Sikorsko nuotr.

Petras Mačiūta gimė 1933 m. birželio 30 d. Trakinės kaime, Išlaužo parapijoje. Mokėsi Rutkiškių
pradinėje mokykloje, Prienų ir Kauno II darbo
jaunimo vidurinėse mokyklose. 1952–1953 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar
VDU Žemės ūkio akademija), 1953–1954 m. –
Kauno kunigų seminarijoje. 1954–1957 m. atliko
priverstinę karinę tarnybą sovietų kariuomenėje.
Sugrįžęs iš kariuomenės 1957 m. studijas tęsė
Kauno kunigų seminarijoje. Buvo kurso dekanas.
1960 m. balandžio 13 d. Kauno Šv. Apaštalų Petro
ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vyskupas Julijonas
Steponavičius įšventino į kunigus.
1960 m. vasarą P. Mačiūta trumpai tarnavo
vikaru Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, po
to 1960–1961 m. Seirijų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje, 1961–1962 m. Simno
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje,
1962–1963 m. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje,
1963–1964 m. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje, 1964–

479 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1507
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Kunigas Saliamonas Samuolis (1915–1987)
ir Simno klebonas Juozapas Žemaitis.
Simnas. J. Šeškevičiaus archyvas

1965 m. Joniškyje, 1965–1966 m. Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje, 1966–1968 m. Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, 1968–1970 m. Viduklės Šv. Kryžiaus
bažnyčioje, 1970–1970 m. Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčioje (Marijampolės sav.).
1971–1979 m. P. Mačiūta kunigo pareigų nėjo, buvo Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčios
zakristijonas. 1979–1981 m. buvo Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios vikaras ir Paštuvos Šv. Barboros bažnyčios administratorius, 1981–1984 m. Vilkijos Šv. Jurgio
bažnyčios vikaras ir Paštuvos Šv. Barboros parapijos administratorius480.
Žuvo ar saugumo buvo nužudytas 1984 m. sausio 5 d. Aplinkybės neištirtos. Palaidotas
Išlauže, Prienų rajone. Paminklo postamente iškaltas įrašas:
Parymok, praeivi, tu prie mano kapo
Sukalbėjęs maldą, grįžki į namus.
Tau paguodos žodį tarsiu iš Anapus,
Jei mylėsi Dievą, lauk mirties ramus.
Romualdas Vaičiulaitis gimė 1935 m. vasario 15 d. Garliavoje. 1954 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Iš jos buvo pašauktas į priverstinę tarnybą sovietinėje armijoje.
Atitarnavęs tęsė kunigystės studijas, baigė 1962 m. Tų
pačių metų balandžio 18 d. vyskupas Petras Maželis
(1894–1966) Kauno arkikatedroje bazilikoje pašventino
kunigo tarnystei. Buvo paskirtas į Simno parapiją vikaru.
Tuo metu klebonas buvo J. Žemaitis. Simne vikaru
R. Vaičiulaitis tarnavo 1962–1964 m. Nuo 1964 m.
gegužės 8 d. dirbo vikaru Kauno (Šančių) Švč. Jėzaus
Širdies parapijoje, nuo 1966 m. liepos 16 d. Kauno
Prisikėlimo parapijoje, nuo 1968 m. lapkričio 29 d.
Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje, nuo 1973 m.
rugpjūčio 29 d. Kauno (Vilijampolės) Šv. Juozapo parapijoje. 1973 m. gruodžio 11 d. buvo paskirtas Bartninkų
Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratoriumi, 1980 m. liepos 31 d. tapo Paežerėlių Šv. Angelų
Sargų parapijos administratoriumi, 1986 m. rugsėjo
30 d. paskirtas ir Kretkampio Šv. Diakono Stepono parapijos administratoriumi. 1995 m. rugsėjo 23 d. klebonavo Paežerėlių ir Kretkampio parapijose, nuo 2002 m.
rugsėjo 4 d. liko tik Paežerėlių parapijos klebonu. Čia
Simno kunigas vikaras
dirbo 23 metus. Vėliau dirbo Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonu, o 2010 m. birželio 21 d. buvo Romualdas Vaičiulaitis (1835–2011).
Simnas, 1963 m. J. Šeškevičiaus
paskirtas Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo paraarchyvas
pijos altaristu.
Jau sunkiai sirgdamas, stropiai atlikdavo kunigo tarnystės pareigas, rūpinosi tikinčiųjų
pastoracija. Mirė 2011 m. rugpjūčio 6 d. Palaidotas Kalvarijos bažnyčios šventoriuje481.
480 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1380
481 XXI amžius, 2011, rugsėjo 2, Nr. 62 (1942).
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Simno bažnyčios choras. Sėdi iš kairės vargonininkas Jokūbas Ragauskas, vikaras Romualdas Vaičiulaitis, zakristijonas Jurgis Šeškevičius. Stovi Ona Kavaliauskaitė, Izabelė Vaičaitienė, Birutė Stravinskaitė, O. Navickaitė
Povilonienė, J. Venskūnas, A. Narauskienė, J. Gajauskienė, A. Cibulskienė, Stasė Kavaliauskienė, Marytė
Packevičienė, Apolonija Krivickienė. Simnas, 1963 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės nuotr.

Sigitas Tamkevičius gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonių kaime, Lazdijų rajone,
ūkininkų šeimoje. Buvo jauniausias iš keturių brolių. Pradžioje mokėsi Krikštonių mokykloje, 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į
Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957–1960 m. buvo
pašauktas atlikti tarnybos sovietų armijoje. 1962 m. balandžio
18 d. Telšių vyskupas Petras Maželis (1894–1966) įšventino
į kunigus. Buvo paskirtas Alytaus bažnyčios vikaru. 1962–
1975 m. teko dirbti keliose parapijose: Lazdijuose, Kudirkos
Naumiestyje, Prienuose, Vilkaviškyje, Simne, Kybartuose.
1968 m. kunigas S. Tamkevičius įstojo į Jėzuitų ordiną.
1969 m., eidamas Vilkaviškio parapijos vikaro pareigas,
kartu su kitais uoliais kunigais S. Tamkevičius parengė peticiją
sovietų valdžiai, kurioje reikalavo, kad būtų panaikintas į Kauno kunigų seminariją priimamų klierikų limitas. Drauge su
bendražygiu kunigu Juozu Zdebskiu (1929–1986) surinko per
60
Vilkaviškio vyskupijos parapijos kunigų parašų. Už tai kuKunigas vikaras Sigitas
nigas S. Tamkevičius buvo tardomas KGB būstinėje Vilniuje,
Tamkevičius. Apie 1972 m.
S. Tamkevičiaus archyvas
jam ir kunigui J. Zdebskiui metams uždrausta eiti kunigo pa-
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reigas. Teko įsidarbinti darbininku Vilkaviškio metalo dirbinių gamykloje, vėliau kartu su
kunigu J. Zdebskiu dirbo Prienų melioracijos įmonėje.
1969 m. pabaigoje buvo paskirtas Simno parapijos vikaru. S. Tamkevičius prisimena: Paskyrimas į Simną vikaru buvo kita Dievo malonė: turėjau gerą kleboną kun. Juozą
Matulevičių ir pakankamai daug laisvo laiko. Kunigų būreliuose pradėjome svarstyti spaudos
klausimą: buvo labai reikalingas leidinys482.
1972 m. kovo 19 d. Simno klebonijoje šviesą išvydo pirmasis „LKB Kronikos“ numeris.
KGB įtarė, kad pagrindinis „LKB Kronikos“ redaktorius ir leidybos organizatorius yra
Simno vikaras S. Tamkevičius. 1975 m. pagal religinių reikalų įgaliotinio KGB darbuotojo
Justo Rugieniaus reikalavimą buvo perkeltas eiti klebono pareigų į Kybartus. Įgaliotinis galvojo, kad ten klebonas turės daug darbo ir nebus laiko rūpintis „LKB Kronika“.

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 40 metų jubiliejus. Centre iš kairės Aleksandras Lavutas (su lazdele),
vyskupas Juozapas Žemaitis, Sergejus Kovaliovas, vyskupas Sigitas Tamkevičius, klebonas Raimundas
Žukauskas, Vytautas Gustaitis. 2012 m., Simnas. Alytaus r. savivaldybės interneto svetainės nuotr.

1983 m. gegužės 6 d. kunigas S. Tamkevičius buvo suimtas ir apkaltintas, kad šmeižė
tarybinę ir visuomeninę santvarką, ragino prieš ją kovoti, žemino TSRS tarptautinį prestižą483.
Gruodį jis buvo nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės politinių kalinių,
Mordovijos Baraševo ir Uralo politinių kalinių lageriuose. 1988 m. ištremtas į Tomsko sritį,
Staro Sainakovo kaimą. 1988 m. lapkričio mėn. paleistas į laisvę.
1989 m. S. Tamkevičius buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos
dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi. 1991 m. gegužės 4 d. popiežius Jonas
Paulius II paskyrė jį tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996 m.
gegužės 4 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.
482 „LKB Kronikos“ leidėjų atsiminimai. 1999, 377 p.
483 Ten pat.
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Už aktyvią pilietinę veiklą 1996 m. Vokietijoje S. Tamkevičiui buvo įteiktas Georgo von
Hertingo medalis, 1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios medaliu, 1998 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2002 m. Vyčio Kryžiaus
ordino Komandoro kryžiumi, Šv. Pranciškaus Ksavero medaliu (JAV).
Arkivyskupui S. Tamkevičiui taip pat suteiktas Kauno miesto garbės piliečio (1994 m.),
Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro (1999 m.), Lazdijų rajono garbės piliečio vardas (2010 m.). 2013 m. garbingos 75 metų sukakties proga arkivyskupas S. Tamkevičius apdovanotas Kauno miesto savivaldybės 1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui suteiktas kardinolo titulas. EPA-ELTA nuotr.

2019 m. spalio 5 d. popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių paskyrė Sant‘ Agela Merici
titulo kardinolu484.
Bronislovas Paukštys gimė 1897 m. vasario 15 d. Kurynės kaime, Lekėčių valsčiuje, Šakių apskrityje. Iš vienuolikos
vaikų užaugo devyni. Tėvai įstengė išmokslinti net penkis.
Bronislovas mokslus pradėjo pas kaimo daraktorių Totilą.
Vėliau baigė Lekėčiuose įsteigtą mokyklą. 1918 m. įstojo į
mokytojų kursus Kaune. Juos baigęs mokytojavo paties įsteigtoje pradinėje mokykloje Jankuose, vėliau – Švediškiuose.
Vakarais organizavo kursus suaugusiesiems. 1925 m. įstojo į
saleziečių organizaciją. 1925–1928 m. mokėsi Estės (Italija)
saleziečių licėjuje. 1935 m. baigė Turino filosofijos instituto
Teologijos fakultetą. 1929 m. išspausdino 6 veiksmų dramą
„Sūnus vėjavaikis“. 1935 m. liepos 7 d. Turine buvo įšventintas
į kunigus. 1935–1936 m. Turine redagavo „Saleziečių žinias“,
1936–1938 m. buvo Vytėnų saleziečių vienuolyno prefektas,

Pasaulio teisuolis, kunigas
Bronius Paukštys (1897–1966).
J. S. Paukščio archyvas

484 Sigitas Tamkevičius. Vikipedija. https://lt.wikipedia.org/wiki/Sigitas_Tamkevičius
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dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą gimnazijoje. 1939–1940 m. dirbo Saldutiškio (Utenos apskr.) klebonu. 1940–1941 m. buvo Kauno Šv. Mykolo arkangelo (Įgulos) bažnyčios rektorius, 1942–1946 m. Kauno Švč. Trejybės bažnyčios klebonas.
Vokiečių okupacijos metais, rizikuodamas savo gyvybe, aprūpino gimimo liudijimais apie 120 žydų vaikų, juos siųsdavo pas patikimus žmones į kaimus. Pats asmeniškai
slėpė pasmerktuosius mirčiai. Dieną priglausdavo iš geto pabėgusius žydus klebonijos ir
bažnyčios rūsiuose, o naktį išveždavo į kaimą. Kelis kartus esesininkai buvo atėję į namus
areštuoti, tačiau kunigas pasislėpė. B. Paukščio pastangomis buvo išgelbėti 25 žmonės, tarp
jų Rachelė Rosencveigaitė, Avramas Golubas su šeima, gydytojas Taftas, advokatas Nechumas ir kiti. Kunigas rašė: Dariau ką galėjau, net savo šeimynykščių sąskaita. Kartais būdavo
tuščios kišenės, neturėjau kapeikos nupirkti saviems reikalingų maisto produktų. Juk aš guldžiau galvą už artimą485.
Po karo, neatsižvelgdami į šį humanišką ir didvyrišką žygdarbį, bolševikai kunigą
B. Paukštį 1946 m. rugpjūčio 5 d. suėmė, apkaltinę ryšiais su pogrindžiu. 1947 m. vasario
25 d. SSRS Aukščiausiojo Teismo Karo kolegijos sprendimu nuteistas 10 metų kalėti Sibire
(5 m. suvaržant laisvės teisę ir konfiskuojant turtą).
Kalėjo Omsko lageryje. Paleistas 1956 m. kovo mėnesį. Iš lagerio sugrįžo jau ligotas,
tačiau KGB ir toliau jį persekiojo. 1956–1957 m. buvo Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios
altaristas, vėliau, sveikatai blogėjant, kunigo pareigų nebėjo. Po ilgalaikio gydymo 1964 m.
paskirtas į Simną vikaru. Ir čia KGB kunigą persekiojo, tardė.
Liga progresavo. Vienas po kito ištiko keli miokardo infarktai. Po 1966 m. gruodžio
17 d. ištikusio trečio infarkto kunigas Bronius Paukštys neatsigavo. Mirė Kauno klinikose. Palaidotas Sutkų Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčios šventoriuje
(Šakių r.). Laidotuvėse gausiai dalyvavo parapijiečiai, kunigai ir išgelbėti žydai.
Po mirties Jad Vašem holokausto ir didvyriškumo atminimo institutas Izraelyje suteikė
B. Paukščiui Pasaulio Tautų teisuolio vardą. Kunigas B. Paukštys savo laiške (1963 m. spalio
17 d.) kunigui Antanui Sabaliauskui rašė:
Artimą gelbėdamas, turėjau tris kartus bėgti iš namų nuo nacių – gestapininkų siautėjimo.
Išleidau 6 ar 7 tūkstančius markių kyšio, o kiek rūpesčių, kiek nemiegotų naktų, kiek vargingų
ir pavojingų kelionių ir kiek baimės! Juk aš tada guldžiau savo galvą už artimą. Ir turbūt,
buvau vienintelis asmuo Pabaltyje, išgelbėjęs apie 200 žmonių gyvybių. Teisybė, aš nesigyriau,
nebūgnijau į dešinę ir į kairę. Vis dėl to Stalinas sužinojo ir davė man premiją… dešimt metų
išvežė į Sibirą sunkiems akmenų skaldymo ir kelių tiesimo darbams486.
Kitame laiške rašė:
Man kažkaip ir malonu prisiminti anuos metus, kada dėl tų Izraelio vaikų padėjau tiek
triūso, tiek vargo, rūpesčių, nemiegotų naktų, didelių išlaidų. Rasi, ir šis pasiaukojimas atneš
savo vaisių. Manau, kad aš gėdos nepadariau savo broliams ir jiems tai pravartu žinoti487.
Pasibaigus karui į kunigą kreipėsi daug žydų, išgyvenusių getą. Kunigas prisimena:
Pagaliau atsiduso Kaunas. Sugrįžo iš geto dar likusieji jo gyventojai. Daugelis jų atkeliavo pas mane išbadėję, apdegę. Atidaviau visą maisto atsargą. Buvo ir tokių, kurie paprašė
apsiausto, batų. Buvau kiek nustebintas, bet atidaviau visą maisto atsargą ir nusiaviau batus,
485 S. J. Paukštys. Kas išgelbsti vieną gyvybę – išgelbsti visą pasaulį. Suvalkija, 2002, Nr. 3, p. 30–33.
486 Ten pat.
487 Ten pat
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atidaviau. Tuo ir užsibaigė mano gelbėjimo darbas. Daugelis jų jau Palestinoje. Ten ir draugas rabinas Ošri, bene vyriausias Jeruzalės rabinas. Dabar vienintelis troškimas – pasaulio
taika487.
Štai ką apie savo išgelbėtoją B. Paukštį rašė Rachilė Rosencveigaitė:
Brangus Tėve, leiskite Jus taip vadinti, nes ar ne Jūs su manimi pasielgėte kaip tėvas? Kai
aš nelaiminga po daugelio pergyvenimų pas Jus atėjau, argi manęs nepriglaudėte? Iš manęs
nieko nereikalavote ir neklausinėjote. Jums buvo viskas suprantama, jūs man tik pasakėte, kad
pasilikčiau pas Jus, nusiraminčiau ir kurį laiką pabūčiau…488
Toks buvo kunigas paprastas ir kartu nepaprastas ŽMOGUS.
Vytautas Jonas Vaitauskas gimė 1930 m. spalio 17 d. Garliavos parapijoje. Mokėsi
Mokolų pradinėje mokykloje, vėliau Marijampolės gimnazijoje. Baigė 1948 m. Tais
pačiais metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1953 m. balandžio 1 d.
vyskupo K. Paltaroko (1875–1958) buvo įšventintas į kunigus. 1953–1956 m. dirbo vikaru
Kaišiadoryse, 1956–1958 m. studijavo Kauno seminarijoje TF akademiniame kurse ir
privačiai mokėsi giedojimo, kartu ėjo Kauno šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaro
pareigas. 1958–1969 m. dirbo Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. 1969 m. buvo paskirtas Gražiškių parapijos klebonu, 1984 m. – Vilkaviškio parapijos klebonu ir Vilkaviškio
dekanato dekanu. 1989 m. tapo Pajevonio parapijos klebonu. 1995 m. paties prašymu buvo
paskirtas Simno parapijos altaristu489.
Kunigas V. J. Vaitauskas mirė 1997 m. spalio 3 d. Simne. Spalio 5 d. gedulingas šv. Mišias
aukojo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, dalyvavo 46 kunigai ir daug parapijiečių. Pamokslą
sakė kunigo V. J. Vaitausko kurso draugas Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto
direktorius teologijos habilituotas daktaras monsinjoras Petras Puzaras, prie kapo žodį tarė
Alytaus dekanas garbės kanauninkas Juozapas Gražulis (1956–2010). Kunigas V. J. Vaitauskas palaidotas Simno bažnyčios šventoriuje.
Juozapas Matulevičius gimė
1914 m. balandžio 13 d. Alytuje, augo
Rumbonių parapijoje. Baigė Miklusėnų
pradinę mokyklą, 1935 m. Alytaus
gimnaziją, 1940 m. Vilkaviškio kunigų
seminariją. Tais pačiais metais buvo
įšventintas į kunigus. 1940–1946 m.
tarnavo Krosnos vikaru, 1946–1949 m.
Lankeliškių vikaru, 1949–1950 m.
Marijampolės klebonu, 1950 m. spalio
11 d. buvo paskirtas Sintautų klebonu,
1950–1967 m. klebonavo Šakiuose,
1967–1981 m. Simne. Simne tęsė
Kunigo Juozapo Matulevičiaus kunigystės 50 m. jubiliejus. bažnyčios remontą – sudėjo naujas
Iš kairės kunigas Juozapas Berteška (1923–1990), Juozapas
Matulevičius (1914–1994), klebonas Vytautas Gustaitis. grindis, padarė naujus suolus ir keturias klausyklas, šventoriuje nutiesė iš
1994 m. J. Stankevičiaus nuotr.
487 Ten pat.
488 Ten pat.
489 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1583
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cementinių plytelių centrinį taką. Trūkstant kunigų, 1981–1983 m. buvo paskirtas ir Santaikos administratoriumi, 1984 m. – klebonu.
Mirė 1994 m., palaidotas Simno bažnyčios šventoriuje490.

Simno bažnyčios choras. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Algis Kyguolis, Bronė Stankevičienė, Marytė Packevičienė, V. Tamulevičiūtė, A. Jurčiukonis, J. Gajauskienė, J. Radzevičius. Antroje eilėje sėdi: V. Šeškevičienė,
Gurčiūtė, E. Juškauskienė, J. Šeškevičius, J. Matulevičius, Juozas Stankevičius. Stovi: Izabelė Vaičaitienė, A. Gruzinskas, V. Mažeikienė, B. Žiūkienė, J. Juknelevičius, A. Jarmalavičius, Birutė Stankevičienė, B. Jarmalavičius,
V. Kadzilauskienė, M. Klimavičienė, Z. Liublinskienė, Petras Kričena, O. Noriūtė, V. Navickaitė, I. Daugirdaitė,
E. Valatkevičienė, J. Žvinakis, Gražina Zailskienė. Simnas, apie 1968 m. J. Stankevičiaus archyvas

J. Matulevičiaus laikais tarnavo šie vikarai: Stanislovas Kurmauskas, Juozapas Voveraitis, Vytautas Guogis, Vitas Urbonas, Juozapas Gražulis, Sigitas Tamkevičius.
Stanislovas Kurmauskas gimė 1924 m. rugpjūčio 10 d. Betygalos parapijoje. Baigė Kauno kunigų seminariją, į kunigus įšventintas 1949 m. kovo 2 d. Buvo paskirtas Marijampolės
parapijos vikaru, vėliau šias pareigas ėjo Šakiuose ir Joniškyje. Klebonavo Kauno karmelitų
bažnyčioje ir Aleksoto parapijoje. 1,5 metų ėjo Vilkaviškio vyskupijos kurijos kanclerio pareigas, vėliau tarnavo vikaru Prienų, Alytaus, Simno, Pašvitinio ir kitose parapijose. Mirė
1984 m. liepos 5 d., palaidotas Vilijampolėje. Rašė eiles491.
Juozapas Voveraitis gimė 1921 m. vasario 23 d. Paršelių kaime, Šunskų parapijoje.
Baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, 1940 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.
1945 m. birželio 10 d. buvo įšventintas į kunigus. 1945–1950 m. tarnavo Prienų parapijos vikaru, 1950–1957 Prienų parapijos klebonu. 1957 m. buvo paskirtas Plokščių parapi490 A. Šeškevičius. Simno šimtmečių istorija. 2019, T. I, p. 286.
491 http://www.lkma.lt/ddb/israsas.php?nr=11032
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jos klebonu. 1964 m. neteko kulto tarnautojo registracijos pažymos, kelis mėnesius buvo
be pareigų. 1964 m. buvo paskirtas Pajevonio altaristu, 1965 m. – šios parapijos klebonu.
1967 m. dirbo Kaimelio parapijos klebonu, 1968 m. Simno vikaru, 1970 m. Rumbonių altaristu, 1971 m. Griškabūdžio altaristu. Mirė Šunskuose 1972 m. lapkričio 26 d. Palaidotas
Griškabūdyje492.
Vitas Urbonas gimė 1943 m. birželio 24 d. Kalnynų kaime, Gudelių parapijoje. Mokėsi
Gudelių vidurinėje mokykloje. 1967 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.
1972 m. balandžio 16 d. Kaune buvo įšventintas į kunigus. Kunigas V. Urbonas dirbo šiose
parapijose: nuo 1972 m. birželio 9 d. tarnavo Garliavos parapijos vikaru, nuo 1974 m.
birželio 18 d. Miroslavo parapijos vikaru, nuo 1977 m. kovo 4 d. Simno parapijos vikaru,
nuo 1982 m. gegužės 28 d. Igliaukos parapijos administratoriumi, 1989 m. gegužės 26 d.
buvo paskirtas aptarnauti Patilčių parapiją, nuo 1995 m. rugsėjo 23 d. klebonavo Igliaukos
ir Patilčių parapijose, nuo 2003 m. balandžio 28 d. Paežerėlių ir Žemosios Panemunės parapijose, nuo 2015 m. balandžio 20 d. Paluobių ir Braziukų parapijose. 2001–2003 m. studijavo VDU Socialinių mokslų fakultete, įgijo edukologijos magistro laipsnį.
Mirė 2015 m. rugpjūčio 17 d. Šakiuose. Palaidotas Paežerėlių Šv. Angelų sargų parapijos bažnyčios šventoriuje. Kunigas Vitas Urbonas buvo Dievui ir Bažnyčiai atsidavęs kunigas, ėjęs savo tarnystės keliu iki paskutinės gyvenimo akimirkos.
Juozapas Gražulis gimė 1956 m. vasario 21 d. Mankūnų
kaime, Miroslavo parapijoje, Alytaus rajone, katalikiškoje
gausioje 15 vaikų Monikos ir Antano Gražulių šeimoje. 1963–
1974 m. mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje, 1977–
1982 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Buvo nuoširdus, linksmas, pamaldus. Jį paskyrė klierikų
vyresniuoju. 1982 m. birželio 6 d. įšventintas į kunigus,
paskirtas Simno vikaru, 1984 m. – Šakių parapijos vikaru,
po dvejų metų – Keturvalakių parapijos klebonu. Jo rūpesčiu
pastatyta parapijos bažnyčia, suburta bendruomenė. Kartu
aptarnavo ir Skardupių parapiją. Atgimimo metu, 1991 m.,
paskirtas Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonu. Jo rūpesčiu rekonstruota sovietmečiu suniokota (buvo druskos
sandėlis, vėliau įsikūrė mašinų gamyklos klubas) bažnyčia.
Kunigas Juozapas Gražulis
Pastatė parapijos namus, katalikišką mokyklą (dabar – Aly(1958–2010).
taus Šv. Benedikto gimnazija), subūrė bendruomenę.
Kauno arkivyskupijos archyvas
1999 m. baigė VDU Katalikų teologijos fakultetą ir įgijo
katalikų teologijos licenciato kvalifikacinį laipsnį.
1994 m. paskirtas Lietuvos kariuomenės kapelionu, 2001 m. suteiktas majoro, 2002 m. –
pulkininko leitenanto, 2004 m. – pulkininko karinis laipsnis.
2009 m. atleistas iš Lietuvos kariuomenės ordinaro generalvikaro ir Lietuvos kariuomenės vyriausiojo kapeliono pareigų. Paskirtas Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios vikaru ir Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pagalbininku. Nuoširdžiai dirbo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų kapelionu.
492 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1602
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Mirė staiga 2010 m. birželio 14 d. Kaune. Palaidotas Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčios
šventoriuje, parapijiečių drobule išklotame smėlyje, trijų berželių pavėsyje, šalia altoriaus,
kur Dievo tautai liudijo Kristaus evangeliją.
Kunigą J. Gražulį visi pažinojo kaip atvirą ir šiltą, mylintį ir linksmą, bičiulišką ir
dainingą žmogų. Jis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo tokia plati, kaip ir širdis…
Labai anksti Dievas priglaudė savo tarną, žmogų, kurį atmena ne vien tikintieji.
Vytautas Gustaitis. Kunigui J. Matulevičiui
dėl amžiaus atsisakius klebono pareigų, į
Simną klebonu buvo paskirtas V. Gustaitis. Jis
gimė 1954 m. balandžio 1 d. Alytuje devynių
vaikų šeimoje. 1972 m. baigė Alytaus vidurinę
mokyklą. 1972–1974 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1976 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją,
ją 1981 m. baigė. Vikaru tarnavo Kapsuko (dabar
Marijampolės), Vilkaviškio bažnyčiose. Simne
klebonavo 1985–1989 m. 1989 m. pagal architektų
V. ir V. Kneizių projektą šventoriuje vietoje senos
medinės varpinės pastatė naują silikatinių plytų
varpinę. 1988 m. ant buvusių bažnyčios tarnų
Vilkaviškio dekanas, kunigas, garbės prelatas,
namo pamatų pastatė mūrinę kleboniją.
kanauninkas Vytautas Gustaitis. V. Gustaičio
Atgimimo metu buvo aktyvus Sąjūdžio
asmeninis archyvas
veikėjas.
1989 m. rugpjūčio 16 d. vyskupo J. Žemaičio paskirtas Vilkaviškio klebonu ir dekanu.
Jo pastangomis 1991–1998 m. atstatyta Vilkaviškio katedra. 1998 m. liepos 11 d. naująją
Vilkaviškio katedrą konsekravo vyskupas Juozas Žemaitis, dalyvaujant apaštaliniam nuncijui arkivyskupui Erwin Josef Ender, Respublikos prezidentui Vladui Adamkui, Vilniaus
ir Kauno arkivyskupams metropolitui Audriui Juozui
Bačkiui ir Sigitui Tamkevičiui, kitiems Lietuvos ir Lenkijos vyskupams, kunigams ir miniai tikinčiųjų.
V. Gustaitis – Vilkaviškio rajono garbės pilietis.
1994 m. liepos 6-ąją, per Valstybės dienos šventę, Prezidentas V. Adamkus įteikė kanauninkui V. Gustaičiui
Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordiną.
1998 m. rugpjūčio 23 d., švenčiant Šv. Jono Krikštytojo
atlaidus, buvo perskaitytas dekretas, kuriuo kanauninkui Vytautui Gustaičiui Šventasis Tėvas suteikė garbės
prelato titulą.
Gediminas Bulevičius gimė 1957 m. vasario 15 d.
Lazdijuose. Baigęs Lazdijų vidurinę mokyklą, po priverstinės tarnybos sovietų armijoje (1976–1978) 1978 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas
1983 m. gegužės 29 d. Tuomet tarnavo vikaru: nuo
1983 m. birželio 16 d. Kapsuko (dabar Marijampolės)
Klierikas Gediminas Bulevičius.
bažnyčioje, nuo 1986 m. gegužės 30 d. Kauno Aukštosios
G. Bulevičiaus archyvas
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Vilkaviškio vicedekanas, kunigas
klebonas Gediminas Bulevičius.
G. Bulevičiaus asmeninis archyvas

Panemunės bažnyčioje, nuo 1989 m. gegužės 31 d. vėl
Marijampolės bažnyčioje. 1989 m. rugpjūčio 15 d. vyskupas J. Žemaitis paskyrė G. Bulevičių Simno bažnyčios
klebonu.
1992 m. G. Bulevičius atstatė bažnyčios bokštelių
smailes – jos įgavo ankstesnę išvaizdą, sudėjo naujas
bažnyčios grindis, duris, bažnyčią apšvietė kalto metalo
ir dekoratyvinio stiklo šviestuvais (dailininkai Aloyzas
ir Andrius Liaukai)493, radiofikavo bažnyčią, perdažė
stogą, suremontavo parapijos salę. Puoselėjo klebonijos sodą – jis pažymėtas kaip vienas gražiausių rajone.
1999 m. Motinos dienos išvakarėse po restauracijos į
Didįjį altorių buvo įdėtas neįkainojamos vertės XVII a.
Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas, restauruotas
P. Gudyno meninių vertybių restauracijos centre 1996–
1997 m.494 Pakeitė langus, prsbiterijoje sudėjo vitražus.
Iškilmingai organizavo bažnyčios 480 m. ir 485 m. sukaktis. Tomis dienomis Sutvirtinimo sakramentą priėmė 204 jaunuoliai. Taip pat 2009 m. organizavo Kunigų
metus. Globojo sunkiai sergantį kunigą Vytautą Joną
Vaitauską (1930–1997) ir Juozą Matulevičių (1914–
1994); abu palaidoti Simno bažnyčios šventoriuje.

Vyskupo R. Norvilos apsilankymas Simno parapijoje 2005 m. Iš kairės: Juozas Kalėda, generalinis vikaras
Arūnas Poniškaitis, vyskupas Rimantas Norvila, klebonas Gediminas Bulevičius, Simno seniūnas Vytautas
Viršilas. V. Viršilo archyvas
493 Alytaus naujienos, 1991, liepos 13, Nr. 136 (7064), p. 2.
494 Lietuvos sakralinės dailės katalogas. T. 1. Vilkaviškio vyskupija. Kn. 5. Alytaus dekanatas. Sudarytojos
D. Vasiliūnienė ir S. Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Savastis, 2003, p. 426.
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2005 m. G. Bulevičius raporte Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai rašo, kad parapijoje gyvena apie 5000 katalikų, kasmet pakrikštijama apie 40, o palaidojama apie 60 parapijiečių, sekmadieniais šv. Mišias lanko apie 20 proc. parapijiečių. Kiekvienais metais
Pirmąją Komuniją priima apie 70 vaikų, Santuokos sakramentą – apie 15 jaunavedžių, Sutvirtinimo sakramentą priėmė 204 jaunuoliai. Tikybos pamokas lankė 80 proc. mokinių.
Penkerių metų kadencijai perrinkta parapijos Pastoracinė taryba. Veikė „Caritas“ organizacija, jai vadovavo mokytoja Marija Taputienė. Parapijos jaunimas vyko į Pasaulines katalikiškojo jaunimo dienas ir į Taizė Naujųjų metų sutikimą495.
Klebonas G. Bulevičius 2008 m. už kilnią kunigystę, sielovados ir dvasingumo sklaidą,
parapijos bendrystės atkūrimą buvo išrinktas Alytaus rajono metų dvasininku.
2008–2010 m. remontavo bažnyčios išorę.
2010 m. rugpjūčio 4 d. perkeltas tęsti ganytojiškos veiklos į Kalvarijos Švč. Mergelės
Marijos Vardo parapiją, vėliau į Pilviškius.
G. Bulevičius Simno parapijoje klebonavo 21 metus. Jį pakeitė Kalvarijos parapijos klebonas Raimundas Žukauskas.
Kunigą parapijiečiai prisimena kaip draugišką, paslaugų ganytoją. Buvęs Ąžuolinių
mokyklos pagrindinės mokyklos direktorius Arvydas Balčiūnas rašo:
Jau Atgimimo metu prasidėjo tikyba. Pirmuosius dvejus metus tikybą dėstė Simno kunigas klebonas Gediminas Bulevičius, kuris atsiveždavo net televizorių įsidėjęs.
Blokados metais [aut. past.: 1990 metais dėl Rusijos taikytų suvaržymų Lietuvoje trūko
benzino] kunigas mane paveždavo, nes eidavau iš Simno pėsčias, mat Alytaus rajono Švietimo
skyriuje pasitarimai ilgai užtrukdavo. Iš Alytaus iki Simno dar suspėdavau į autobusą, bet iš
Simno į Ąžuolinius jau nieko nebuvo. Kaip parvykti į namus?
Jis sakydavo: „Direktoriau, niekada neikite pėsčias. Užeikite. Aš jus visada pavėžėsiu“.
Ir tikrai tuos septynis kilometrus mane paveždavo. Už tikybos dėstymą esame jam dėkingi.
Vėliau jau dirbo katechetė496.
Juozas Radzevičius gimė 1921 m. rugsėjo 27 d. Petroškų kaime, Veisiejų parapijoje. Mokėsi Petroškų pradinėje mokykloje. Vokiečių okupacijos metais įstojo į marijonų
vienuolyną. 1947 m. Kaune baigęs suaugusiųjų gimnaziją pradėjo mokytis Kauno mokytojų
seminarijoje. Po dvejų metų įstojo į Kauno kunigų seminariją, ją baigė 1953 m. Tų pačių
metų rugsėjo 21 d. vyskupas K. Paltarokas įšventino J. Radzevičių į kunigus. 1953 m.
buvo paskirtas Užunevėžio parapijos klebonu, 1954 m. gruodį Beižonių parapijos klebonu, 1957 m. Milašaičių parapijos klebonu, 1960 m. Paluobių parapijos klebonu, 1969 m.
rugpjūtį Gerdašių klebonu, 1969 m. gruodį Didvyžių klebonu, 1971 m. Alytaus Šv. Angelų
sargų parapijos vikaru, 1975 m. Pažėrų parapijos administratoriumi, 1978 m. Santaikos parapijos administratoriumi, 1981 m. gegužę Sangrūdos, 1981 m. rugpjūtį Igliaukos, 1982 m.
Liškiavos, 1989 m. Krosnos klebonu, vėliau altaristu, 2001 m. kovą Simno parapijos altaristu. Mirė 2001 m. gegužės 21 d. Palaidotas Krosnos bažnyčios šventoriuje497.

495 G. Bulevičius Jo Ekscelencijai Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai. Raportas [rankraštis], Simnas, 2005, p. 1.
496 A. Šeškevičius. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos 1782 ̶ 2012. Simnas, 2015, p. 282.
497 http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1474
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Raimundas Žukauskas gimė 1959 m. rugsėjo 17 d. Lazdijuose. Buvo vyriausias penkių vaikų šeimoje. Mokėsi Lazdijų
vidurinėje mokykloje. Baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją.
1985 m. balandžio 14 d. buvo įšventintas į kunigus. Nuo 2010 m.
birželio 21 d. tarnauja Simno parapijos klebonu. Rekonstravo
parapijos namus, atstatė griūvančią šventoriaus akmeninę
tvorą. Artėjant Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčios 500 metų jubiliejui, jo iniciatyva buvo restauruotas
Didysis altorius, apie bažnyčią nutiestas trinkelių takas. Nuo
2017 m. Simno parapijos klebonas R. Žukauskas buvo paskirtas
ir Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonu.
Už nuopelnus jam suteiktas garbės kanauninko titulas.
R. Žukauskas yra Vilkaviškio vyskupijos vicedekanas.
Kunigas Raimundas
Žukauskas. Vikipedijos inf.

Iš Simno parapijos kilę kunigai
Antanas Aleksandravičius gimė Pirmojo pasaulinio karo
metu, šeimai pasitraukus į Rusijos gilumą, 1917 m. liepos 17 d.
Taraščio mieste, 100 km nuo Kijevo. Šeimoje augo 12 vaikų.
Svetimoje šalyje gyvenimas buvo sunkus, tėvai jaudinosi dėl
naujagimio sveikatos. Motina kūdikį paaukojo Dievo Motinai, tikėdama, kad išgyvens. Po karo šeima grįžo į Lietuvą ir
apsigyveno tėviškėje – Alytaus apskrities Kalesninkų kaime,
keli kilometrai nuo Simno. Pradžios mokyklą Antanas baigė
Simne. Tėvai gyveno neturtingai, todėl jį globoti paėmė tėvo sesuo Onutė, kuri tarnavo Marijampolėje ir priklausė Marijos tarnaičių draugijai. Baigęs Marijampolės gimnaziją, 1938 m. Antanas įstojo į Kauno kunigų seminariją. Į kunigus buvo įšventintas
1943 m. birželio 6 d. Pirmąją šv. Mišių auką aukojo Simno
bažnyčioje 1943 m. birželio 20 d. Primicijos šv. paveikslėlyje
rašo: Viešpatie, kartu su išvežtųjų ašaromis, nukankintų brolių
Kunigas Antanas
kančiomis ir žuvusiųjų už tėvynę sūnų krauju priimk savo dides- Aleksandravičius (1971–1987).
nei garbei ir mano pirmąją šv. Mišių Auką. Sovietai tai prisiminė
J. Šeškevičiaus archyvas
jau po karo, tardymo metu už tai priekaištavo498.
Paskirtas į Rumbonis (Alytaus apskritis), dirbo tik kelis mėnesius. Pasibaigus karui
1944–1949 m. kunigavo Miroslave. Tuo metu, nors ateizmas pradėjo griauti katalikų
tikėjimą, kunigas A. Aleksandravičius sugebėjo susitarti su Miroslavo septynmetės mokyklos direktoriumi, kad pirmoji pamoka mokiniams būtų tikyba. Toks drąsus kunigo žingsnis
saugumo neliko nepastebėtas – jį pradėjo persekioti.
498 Kunigas Antanas Aleksandravičius. Sudarytojos N. Bucevičiūtė, R. Križinauskaitė. 2013, 100 p.

256

Pirmoji Komunija. Kairėje vikaras Vaclovas Vaičiūnas, dešinėje klierikas Antanas Aleksandravičius.
Simnas, apie 1941 m. J. Šeškevičiaus archyvas

1949 m. balandį buvo perkeltas į Marijampolę ir ten birželio 8 d. areštuotas. Per kratą,
kaip ir kiti kunigai, patyrė nežmoniškas patyčias – išluptos dantų karūnėlės, rožinis nusviestas į šiukšlių dėžę, išpjaustytos drabužių sagos. Buvo metamas kaltinimas, kad kunigas teikė
pagalbą partizanams, veikė prieš Tarybų Sąjungą. Kamerose buvo nuolat laikomas su kriminaliniais nusikaltėliais. Per tardymus bandyta užverbuoti. Kunigas atsisakė bendradarbiauti. Be jokio teismo paskelbtas nuosprendis pagal 58 straipsnį – 10 metų lagerio. Prasidėjo
sunkus kelias į Karagandą, vėliau į Omską. Ten dirbo statybininkų brigadoje, vėliau tapo
dažytoju. Savo sąžiningumu, meile visiems atkreipė daugelio dėmesį. Kiek buvo įmanoma,
dirbo sielovados darbą – slapta aukojo šv. Mišias, teikė sakramentus, malda ir žodžiu žadino
kalinių, net labiausiai kritusių į depresiją, viltį. Vėliau jam buvo pavesta dažyti viršininkų butus, galėdavo išeiti už spygliuotos tvoros. Taip susipažino su Pavolgio vokiečiais tremtiniais.
Po Stalino mirties buvo tikrinamos visų kalinių bylos. Kunigo A. Aleksandravičiaus
bylos lageryje nebuvo, teismo sprendimo – taip pat. Neaišku, už ką buvo teistas ir kodėl
kalintas lageryje. Stebėjosi net lagerio viršininkai. 1956 m. birželio 26 d. išleido į „didžiąją
zoną“, suteikė teisę grįžti į Lietuvą. Kadangi jau buvo užmezgęs ryšius su Pavolgio vokiečiais
katalikais, kurie jo labai laukė, nes keliasdešimt metų nebuvo matę kunigo, iš karto vyko
pas tikinčiuosius. Prasidėjo sudėtingas sielovados darbas – slaptas šv. Mišių aukojimas,
ligonių, Krikšto sakramentų teikimas, rengimas Pirmajai Komunijai. Saugumo sumetimais teko keliauti iš vienos vietos į kitą. Saugodavo tikintieji, apie pavojų pranešdavo. KGB
nesnaudė. Vieną kartą budintys parapijiečiai pranešė, kad visose stotelėse, iš kurių galima
išvykti, kunigo laukia patruliai, kuriems įsakyta jį suimti. Vilties pasprukti beveik nebuvo.
Išvykti neįmanoma, nes visuose keliuose tykojo saugumiečiai. Nelauktai pasirodė pašto
malūnsparnis. Tikintieji pilotą papirko, šis kunigą Antaną nuskraidino į nepavojingą vietą.
Po šio įvykio kunigas Antanas skubiai išvyko į Lietuvą499.
499 Ten pat.
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Pora savaičių kunigas dirbo savo gimtinėje – Simno parapijoje. Paskyrimą gavo į ankstesnę vietą, į Miroslavą, ten nuo 1956 m. rugpjūčio 15 d. iki 1960 m. gruodžio 30 d. tęsė
pastoracinį darbą. Vėliau dirbo Patilčiuose (nuo 1960 m, gruodžio 30 d. iki 1961 m. birželio
20 d.), Sasnavoje (nuo 1961 m. birželio 2 d. iki 1966 m. birželio 21 d.). Slavikai buvo paskutinė parapija. Joje dirbo nuo 1966 m. birželio 22 d. iki mirties, t. y. 1987 m. rugpjūčio 5 d.500
(žr. priedas).
Kunigas A. Aleksandravičius atvykęs dirbti į Slavikus turėjo patarnauti ir Valakbūdžio
parapijai. Valakbūdžio parapija yra maždaug 30 kilometrų nuo Slavikų, o einant per laukus,
šunkeliais – 7 km. Darbo krūvis buvo didelis. Slavikų bažnyčia buvo labai apleista, po karo
beveik neremontuota. Žiojėjo skeveldrų padarytos skylės sienose ir stoge. Sovietinė valdžia
bažnyčios remontui medžiagų neskyrė, o gauti jų be leidimo buvo neįmanoma – nusikaltimas. Grindis jau ėdė grybas, todėl reikėjo skubiai apsaugoti sienas. Klebonas nenuleido
rankų. Per pažįstamus, draugus ir parapijos tikinčiuosius šiaip taip gavo statybinių medžiagų.
Buvo atlikti didžiuliai darbai – išbetonuoti bažnyčios nauji pamatai, sudėtos naujos grindys,
sienos apkaltos sauso tinko plokštėmis, įdėtos durys, vidus išdažytas, altoriai auksu išpuošti,
sutaisyti bažnyčios ir varpinės stogai. Klebonijai pastatytas priestatas ir ūkinis pastatas.
Įsigyta daug liturginių ir tautinių drabužių procesijos dalyviams, bažnyčia papuošta naujais
paveikslais. Visa tai pareikalavo ne tik lėšų, bet ir fizinių bei dvasinių jėgų.
Kunigas Antanas ne tik bažnyčią atnaujino, sutvarkė, bet ir šventoriumi pasirūpino.
Jame knygnešiams atminti pastatė koplytstulpį, misijų kryžių. Kunigas labai mylėjo lietuvišką
rūpintojėlį ir Švč. Dievo Motiną Mariją. Jiems šventoriuje taip pat surado tinkamas vietas.
Rūpintojėlio skulptūros autorius – vietinis medžio drožėjas J. Palubinskas. Su tikinčiųjų pagalba, nors labai vargingai, bažnyčia buvo suremontuota.
Dar turėjo didelį rūpestį – slapta ruošti vaikus Pirmajai Komunijai, lankyti ligonius.
Kunigui A. Aleksandravičiui dviejose parapijose darbų buvo daugybė, o pečius slėgė
amžius ir sovietų „kurortų“ pasekmės – ligos. 1987 m. liepos mėnesį nusprendė vykti į Vilnių,
į ligoninę. Pakeliui užsuko į Šakius pas dekaną monsinjorą kunigą Juozapą Žemaitį, jam
įteikė savo testamentą. Vilniuje buvo paguldytas į ligoninę. Atlikus reikiamus tyrimus, pritaikius vaistus, sveikata šiek tiek pagerėjo. Parapijiečiai laukė savo gerojo ganytojo sugrįžtant
iš ligoninės, ruošėsi gražiai atšvęsti jo 70 metų jubiliejų. Kunigą Antaną ligoninėje aplankė
pažįstamas bičiulis kunigas, suteikė reikiamus sakramentus, nes nebuvo aišku, kaip toliau
vyks gydymas. Gydytojai kunigą Antaną perkėlė į Valkininkų reabilitacijos skyrių. Tikėjo,
kad Dzūkijos pušynai suteiks jam jėgų. Deja, ši kelionė buvo paskutinė. 1987 m. rugpjūčio
5 d. Viešpats pasišaukė kunigą Antaną į Amžinybę. Palaidotas Slavikuose, šventoriuje, prie
paties pastatytos Švč. Mergelės Marijos statulos. Toks buvo jo paskutinis noras. Laidotuvėse
dalyvavo vyskupas Juozas Preikšas, daug kunigų ir minia tikinčiųjų.
Kunigo Antano kilnumas traukė žmones. Į jo organizuojamas misijas į Slavikus atvykdavo iš visos Lietuvos. Atėjus vasarai, kunigas kasmet slapta vykdavo į Pavolgį aptarnauti jo
laukiančių vokiečių katalikų.
Kunigo A. Aleksandravičiaus nueitas kelias liudija pasiaukojimą ir šventumą. Neturtas,
paprastumas, gili meilė Išganytojui ir Dievo Motinai Marijai, didžiadvasiška artimo meilė
ir atgailos darbai puošė kiekvieną jo dieną. Gyvenimo kryžius, kurių turėjo nemažai, ku500 Kunigas Antanas Aleksandravičius. Sudarytojos N. Bucevičiūtė, R. Križinauskaitė, 2013. Prieiga internete:
http://www.prodeoetpatria.lt/files/html/Kunigas-Antanas-Aleksandravicius.htm
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nigas nešė su didele kantrybe. Gyvenimo sunkumus aukojo ir kitus mokė aukoti už savo,
artimųjų, Lietuvos ir žmonijos nuodėmes, kad būtų bent kiek atsiteista Viešpačiui už Jo
įžeidimus. Kunigo Antano gyvenimas buvo paženklintas kankinyste, kurią jis su meile
priėmė iš Viešpaties rankų501.
Kunigas Čerkauskas gimė Simne. Mokėsi Simno pradinėje mokykloje. Baigė Seinų
kunigų seminariją. Visą laiką dirbo Lenkijoje, Radomo gubernijoje, Opato mieste. Mirė
1942 m. Daugiau informacijos nerasta.
Paulius Česlovas Dabulevičius gimė 1894 m. Simne. Mokėsi Simno pradinėje mokykloje. 1918 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, vėliau mokėsi Mogiliove, Petrapilyje.
Primicijos vyko 1918 m. birželį per Šv. Jono atlaidus. Kunigavo Vilniaus vyskupijoje, vienu
metu – Vilniaus Aušros vartų parapijoje, Germanavičiuose. 1937 m. buvo Sokolianų klebonas. Vėliau dirbo Načioje, ten mirė, palaidotas šventoriuje502 (žr. priedas).
Vincas Viktoras Gidžiūnas gimė 1912 m. rugsėjo 5 d. Marinkos kaime, Simno valsčiuje, Kalvarijos apskrityje. Mokėsi
Kauno „Pavasario“ suaugusiųjų ir Kretingos pranciškonų
gimnazijose. 1934 m. liepos 21 d. įstojo į pranciškonų ordiną.
1937 m. išvyko į Italiją studijuoti teologijos. 1940 m. birželio 2 d.
buvo įšventintas į kunigus. 1941 m. rudenį įstojo į Popiežiškąjį
Šv. Antano pranciškonų universitetą, studijavo Bažnyčios istoriją, parašė disertaciją „De Fratribus Minoribus in Lituania“.
1945 m. jam buvo suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. Studijuodamas Romoje, lietuvių bendruomenėje reiškėsi
kaip visuomenininkas, rūpinosi studentų ir pabėgėlių buitimi.
1946 m. išvyko į JAV, studijavo Harvardo universitete. Dirbo
pranciškonų įkurtoje berniukų gimnazijoje, vėliau lietuvių
literatūrą ir kalbą dėstė Forthamo universitete. Įsijungė į lietuvių
pranciškonų veiklą. Pasireiškė kaip puikus pamokslininkas.
Vėliau buvo paskirtas JAV tretininkų viršininku, provincijos
sekretoriumi Bridgevile, Brukline, Kenebunke, vienuolynų
viršininku, provincijolo patarėju. Po to tapo Bruklino vienuolyno viršininku ir vyriausiuoju Ateitininkų federacijos dvasios
tėvu. Bendradarbiavo leidiniuose „Aidai“, „Ateitis“, „Draugas“,
Kunigas vienuolis Vincas
„Darbininkas“, „Tėviškės žiburiai“, „Lietuvos enciklopedija“.
Gidžiūnas
OFM (1912–1984).
1962–1984 m. redagavo žurnalą „Šv. Pranciškaus varpelis“.
Vikipedijos nuotr.
Parašė veikalų apie šv. Kazimierą (1958), pranciškonų ordiną
(1971), tyrė pranciškonų istoriją Lietuvoje. Svarbiausios studijos: „Apie mažuosius brolius Lietuvoje 1245–1517“ (1950), „Apie mažųjų brolių misijas Lietuvoje XIII ir XIV a.“
(1950), „Legendiškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje“ (1970), „Pranciškonų observantų
bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje 15 ir 16 a.“ (1982), „Jurgis Ambraziejus Pabrėža
(1771–1849)“ (išleista po mirties 1993 m.) ir „Iš Simno istorijos“ (publikuota leidinyje
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. I. Roma, 1965, p. 145–174). Mirė 1984 m.
sausio 30 d. Kernyje, Naujojo Džersio valstijoje, JAV.
501 Ten pat.
502 LMA, Vrublevskių biblioteka, f. 43-8240.
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Leonas Jakimavičius gimė 1961 m. kovo 17 d. Simne. 1979 m.
baigė Simno vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus inžinierinį statybos institutą (dabar Vilniaus Gedimino technikos universitetas).
1989 m. baigęs dirbo inžinieriumi. Tačiau tikrasis pašaukimas
buvo kunigystė. 1987–1991 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1991 m. gruodžio 8 d. įšventintas į kunigus. Vienus metus
dirbo Prienuose vikaru.
1993 m. gegužės 30 d. Vilkaviškio vyskupijos ordinaras vyskupas J. Žemaitis perkėlė vikarą L. Jakimavičių iš Prienų Kristaus
Apsireiškimo parapijos į Alytų ir paskyrė Švč. Mergelės Marijos
Krikščionių Pagalbos bažnyčios klebonu. Paskyrimo tikslas – kurti
Kunigas monsinjoras
naujai įsteigtos parapijos bendruomenę ir statyti Dievo namus.
Leonas Jakimavičius.
Dar bažnyčia statyti nebuvo baigta, o parapijos gyvenimui reikėjo L. Jakimavičiaus archyvas
kurioje nors vietoje aukoti šv. Mišias, teikti sakramentus ir kitus
patarnavimus. Todėl 1993 m. liepą pradėta aukoti šv. Mišias Likiškėlių vidurinės mokyklos
mažojoje sporto salėje. Jau tų pačių metų gruodį šv. Mišios buvo aukojamos naujai pastatytoje parapijos klebonijoje.
2001 m. rugpjūčio 26 d. naujai pastatytą Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos
bažnyčią, šv. Mišias aukojant 23 kunigams, pašventino ir konsekravo vyskupas Juozapas
Žemaitis. Į altorių buvo įdėtos šventųjų Johno Newmano, Juozapo Cafasso, popiežiaus
Pijaus X, Jono Bosko, Pranciškaus Saleziečio, Marijos Alacoque, Ignaco Lojolos, Giusepae
Cottolengo, Domininko Savio, kankinio Timotiejaus, šv. Kryžiaus, šv. Andriejaus kankinio
(atvežtos iš uždarytos JAV Detroito lietuvių Šv. Petro bažnyčios) relikvijos.
L. Jakimavičius įkūrė bažnytinį muziejų. Jame eksponuojami įvairūs senoviniai bažnytiniai indai: smilkytuvai, taurės, Komunijos lėkštės, ampulės, taip pat klebono L. Jakimavičiaus išdrožti darbai. Kunigas ne tik drožia, bet ir restauruoja senus dirbinius.
Už nuopelnus jam suteiktas monsinjoro titulas, 2000 m. – Alytaus miesto garbės
piliečio vardas.
Kunigas su nostalgija prisimena vaikystę ir jaunystę,
prabėgusią Simne, patarnavimą bažnyčioje, kuris jam ir tėvams
buvo pats svarbiausias ir garbingiausias. Teko kelis kartus
lakuoti Simno bažnyčios grindis, perdažyti bažnyčios stogą,
iš lauko dažyti bažnyčios sienose išryškėjusias pilkas dėmes.
Vienas iš sudėtingiausių darbų būdavo išgaudyti į bažnyčios
palėpę suskridusius balandžius.
Kazimieras Kazakevičius gimė 1907 m. kovo 5 d. Simno
mieste valstiečių kilmės 6 vaikų šeimoje (keturios seserys ir vienas brolis). Dvejus metus mokėsi Simno pradinėje mokykloje.
1924 m. sausio 2 d. eksternu išlaikė stojimo egzaminus į Seinų
(kitur rašoma – į Lazdijų) „Žiburio“ gimnaziją. 1926–1928 m.
mokėsi Alytaus gimnazijoje, 1928–1934 m. Vilkaviškio kunigų
seminarijoje. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1934 m.
buvo įšventintas į kunigus. Dirbo Veisiejuose (1924–1935),
Kunigas K. Kazakevičius.
Meteliuose (1935–1936), Zapyškyje (1937–1937), Aleksote
LCVA, f. R-181, ap. 6, b.19

260

(1941–1946), Kampiškėse (1946–1958). Nuo 1958 m. klebonavo Išlauže503. Mirė 1968 m.
Išlauže, palaidotas šventoriuje (žr. priedas).
Juozas Klimavičius gimė 1958 m. balandžio 8 d. Pošnios kaime. 1968–1973 m. mokėsi
Santaikos aštuonmetėje mokykloje, 1973–1976 m. Simno vidurinėje mokykloje. Vienus
metus mokėsi Kauno 23-iojoje technikos mokykloje. 1977–1978 m. dirbo Alytaus kino
teatre „Taika“. 1979–1981 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1981–1985 m. studijavo Kauno
kunigų seminarijoje. 1985 m. balandžio 14 d. buvo įšventintas į kunigus. Jo krikšto tėvelis
Juozas Valūnas labai norėjo būti kunigu, bet Dievo planai buvo kiti. Krikšto tėvelio svajonė
išsipildė per krikštasūnį.

Kunigas Juozas Klimavičius švenčia 60 metų jubiliejų.
J. Klimavičiaus archyvas.

Klierikas Juozas Klimavičius.
Apie 1985 m. LCVA, f. R-181,
ap. 7, b. 24

Gavęs šventimus, dirbo Bartninkuose, Lankeliškiuose, Krosnoje, dabar –Krokialaukio
Kristaus Atsimainymo bažnyčioje.
Juozapas Packevičius gimė 1907 m. spalio 17 d. Bambininkų kaime. 1927 m. baigė
Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, įstojo į marijonų vienuolyną. Nuo 1928 m. Romos
Angelicum institute studijavo filosofiją, 1931 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį,
apgynė disertaciją „Anima humana est substantia spiritualis“. Kaip rašė spauda, šarvavosi
save mokslu, kad tik naudingesnis būtų ganytojavimo darbe504. 1936 m. baigė VDU Teologijos
fakultetą, buvo įšventintas į kunigus. 1937–1938 m. dėstė filosofiją Marijampolės marijonų
kunigų seminarijoje ir mokytojavo marijonų gimnazijoje. 1938–1940 m. Kauno marijonų
seminarijoje dėstė psichologiją ir kosmologiją. Buvo Lietuvos marijonų provincijos sekretorius ir tarybos narys. Vėliau dirbo sielovados darbą Marijampolėje, Vilniuje ir Ukmergėje.
Rašė straipsnius į „Šaltinį“, „Židinį“, „Tiesos kelią“. Drauge su J. Vaikšnora 1934 m. išleido
brošiūras „Šv. Pranciškus Salezas“ (1936 m.) ir „Tavo vardas“ (1939 m.). Išvertė į lietuvių
kalbą „Ant amžinybės slenksčio“. Mirė 1941 m. gruodžio 21 d. Ukmergėje505.
503 LCVA, f. R181, ap. 6, b. 19.
504 Šaltinis, 1936, rugsėjo 12, Nr. 37.
505 Packevičius Juozapas. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1960, T. XXI, p. 317.
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Jonas Mažeika gimė 1897 m. lapkričio 23 d. Skiturių kaime. 1914 m. baigė tris klases
Seinų miesto mokykloje. Stodamas į Vilniaus kunigų seminariją laikė šiuos egzaminus:
lotynų ir rusų kalbų, tėvynės istorijos ir geografijos. Visų dalykų žinios buvo įvertintos trejetui (pagal penkiabalę sistemą). Į Vilniaus kunigų seminariją buvo priimtas. Tolesnis likimas
nežinomas506. (žr. priedas).
Juozas Totorius (Tatarzyn) gimė 1871 m. kovo 1 d. Dambavaragio kaime (dabar
Ąžuoliniai). Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1894 m. balandžio
15 d., dirbo vikaru Lechovo parapijoje. Kelerius metus neturėjo jokių pareigų. Mirė 1905 m.
lapkričio 8 d. tėviškėje.
Antanas Urbanavičius gimė 1947 m. Grinkiškių
kaime, Riečių parapijoje. Baigęs Verebiejų septynmetę
mokyklą toliau mokėsi Alytaus 1-ojoje vidurinėje
mokykloje ir Vaikų muzikos mokykloje. Tarnavo sovietų
armijoje. 1973 m. baigė Kauno kunigų seminariją.
Vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko (1894–1979) buvo
įšventintas į kunigus. Tarnavo vikaru Marijampolės
Šv. Arkangelo Mykolo, Šiaulių Šv. Jurgio, Šv. Apaštalų
Petro
ir Pauliaus, Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
Kunigas A. Urbanavičius.
V. Venslovaičio nuotr.
į dangų bažnyčiose. Beveik 30 metų dirbo Plokščiuose.
Dėl savo geraširdiškumo kunigas užsitarnavo parapijiečių
pagarbą ir simpatijas. Klebonas džiaugiasi, kad jo parapijiečiams už šarvojimo salę nereikia
mokėti: Kas susidūrė, tas žino, kad velionio palaidojimas yra be galo brangus. Pažiūrėkite,
kiek reikia mokėti už Šakių laidojimo namų paslaugas. Visi giminaičiai turi susidėti, kad
išsimokėtų507.“
Dažnai parapijiečiams pagroja akordeonu. Labai mėgsta klausyti klasikinės muzikos.
Labiausiai patinka Mocartas, Bachas, Bethovenas. Anot klebono, jų muzika ne tik ramina,
bet ir gydo dvasią508.
Tomas Zubrus gimė 1843 m. rugsėjo 2 d. Gluosninkų kaime, Rudaukos valsčiuje,
valstiečių šeimoje. Mokėsi privačiai. 1864 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 1868 m.
įšventintas į kunigus. 1868–1871 m. tarnavo vikaru Ūdrijos parapijoje, 1871–1876 m. Punsko parapijoje, 1876–1877 m. Kapčiamiesčio parapijoje, 1877–1884 m. Adomavičių parapijoje, 1884–1885 m. Virbalio parapijoje. 1885–1894 m. ėjo Būdviečio koplyčios kapeliono
pareigas, 1894–1907 m. Smalėnų filijos vikaro ir rektoriaus, 1907–1908 m. Veisiejų parapijos klebono.
1883 m. vasario mėn. Varšuvos generalgubernatorius Adomavičių parapijos kleboną
T. Zubrų nubaudė 50 rb bauda už tai, kad per šv. Velykas buvusiems unitams pašventino
velykinius valgius.
1884 m. Varšuvos generalgubernatorius Smalėnų kunigą T. Zubrų antrą kartą nubaudė
25 rb bauda už policijos nurodymų nesilaikymą per vyskupo vizitaciją.
T. Zubrus mirė 1908 m. kovo 10 d. Veisiejuose.

506 LMA, Vrublevskių biblioteka, f. 342–2167.
507 A. Gvildienė. Nesistengęs būti tradiciniu kunigu. XXI amžius, 2012, balandžio 27, Nr. 17 (1992), p. 4.
508 Ten pat.
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Algimantas Žilinskas gimė 1934 m. lapkričio 22 d. Veiveržėnų
kaime, Kretingos rajone, tarnautojo šeimoje. Tėvas buvo Lietuvos
savanoris, gavo 8 ha žemės prie Krokialaukio, Čiurlionių kaime.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą Žilinskų šeima persikėlė gyventi į Alytaus rajoną. Vokiečių okupacijos metais A. Žilinskas baigė pradinę
mokyklą, metus privačiai pasimokęs 1945 m. įstojo į Simno gimnazijos trečią klasę.
Tėvas sovietų buvo nuteistas 25 metams. Mirė lageryje. Algimantas, motina ir sesuo Aldona tremties išvengė, slapstėsi. Jie
gyveno pas dėdę Balsevičių Gluosninkų kaime, Simno parapijoje. Kadangi tėvas kalėjo lageryje, Algimantas iš Simno gimnazijos buvo pašalintas, tačiau direktorė Z. Tiganova po mėnesio
Buvęs kunigas Algimantas vėl priėmė – pagailėjo. Algimantas buvo klasės pirmūnas, puikus
Žilinskas (1934–2008).
deklamuotojas. Direktorė Z. Tiganova dažnai per rusų kalbos
A. Šeškevičiaus archyvas
pamokas prašydavo padeklamuoti. Ypač ji mėgo V. Majakovskio
eilėraštį „Mano tarybinis pasas“.
Dar mokydamasis pradinėje mokykloje Algimantas patarnaudavo šv. Mišiose. Šis suartėjimas su bažnyčia ir dvasininkais labai paveikė jo pasaulėžiūros ir pasaulėjautos formavimąsi. Todėl, 1952 m. baigęs Simno vidurinę mokyklą, A. Žilinskas be didelių svyravimų pasirinko dvasininko kelią – įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Norėjo
padėti okupantų persekiojamiems žmonėms.
Sovietinė valdžia norėdama atbaidyti nuo kunigystės klierikus prievarta imdavo į sovietinę armiją. Algimantas joje tarnavo 1954–1957 m. Sugrįžęs tęsė studijas kunigų seminarijoje, baigė 1959 m. Tais pačiais metais paskirtas tarnauti vikaru į Simną.
1961 m. paskirtas Leipalingio parapijos vikaru. 1962 m. Leipalingyje su kunigo pareigomis atsisveikino. Pasirinko pasaulietišką gyvenimą. Išvyko gyventi į Vilnių. 1963 m. įstojo
mokytis į Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. 1964 m. vedė Aldoną Čiurlionytę,
susilaukė dviejų dukterų. 1969 m. sėkmingai baigė institutą, įgijo inžinieriaus elektriko
specialybę. Dirbo Lietuvos energetikos sistemoje.
Po dvidešimt septynerių metų netikėjimo vėl atsigręžė į Dievą, kaip prisipažįsta 1994
metais išleistoje knygoje „Dangaus šauksmas“. Susigrąžinti tikėjimą padėjo apmąstymai, dvi
sunkios širdies operacijos ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus dėmesys ir maldos. Suklupus
prie klausyklos, atgailos ašaromis buvo nuplautas klaidžiojimų kelias. Dievo malonės pilnatis nusileido į mane. Staiga viskas nurimo: siela lyg jūra štilyje žvilga, blizga saulės šviesoje. Ir
ramu, kad ir kas ištiktų, nes turiu amžinojo gyvenimo atramą – Dievą. Kančioje ar mirtyje –
aš ne vienas… – rašo savo knygoje509.
Išėjęs į pensiją daug rašė. Pasirinko Vido Spenglos slapyvardį. Beveik kiekvienais metais išleido po knygą: 1996 m. „Akiplėša: KGB kova prieš Bažnyčią“ (apie kunigą Juozą
Zdebskį), 1997 m. „Atlikę pareigą: vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose“, 2001 m.
„Bažnyčios „Kronika“.
Nors sveikata silpnėjo, tačiau skubėjo dirbti, nes žinojo laiko vertę. Mirė 2003 m.
rugpjūčio 30 d. Vykdant jo valią, buvo palaidotas Leipalingyje.
509 A. Žilinskas. Dangaus šauksmas. Marijampolė: Ardor, 1994, p. 286.
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A. Žilinskas Dievo buvo apdovanotas ne vienu talentu: turėjo muzikinę klausą,
gražų balsą, poeto ir rašytojo sugebėjimų. Savo norą sugrįžti į kunigystę išsako eilėraštyje
„Grįžimas“:
Gyvenime, nepyk – (aš nepykstu), –
Kad apsukęs didį ratą,
Grįžtu į ten, iš kur pradėjau.
Tu toks esi, kad viskas telpa tavyje:
Vaikų žaidimai, jaunystės aistros ir pasišventimai,
Ieškojimai tiesos ir paklydimai,
Branda, pjūtis, ir derliaus svėrimas…
Viskas telpa tavyje.
Aš praėjau visus septynis tuos ratus.
Ir vieną rytą tą visą praeitį, viltim maitintą,
Užliejo skausmo jūra ir kančia,
Sudeginusi viską, kas nepatvaru, netikra.
Netekęs rūbų – žmogiškos buities svarbiausio daikto –
Visa būtim – širdim ir protu – pajutau,
Koks menkas aš ir koks niekingas visatos amžių tėkmėje.
Aš atgręžiau akis į Būtį,
Kuri viena įprasmina buvimą mūsų,
Ir taip kreipiaus į ją: „Tėve mūsų“…
Kitaip aš nemokėjau: vaikystėj taip kalbėjau…
…Grįžau į ten, iš kur pradėjau.
Valkininkai, 1989 m.510

Palikę pėdsakus
PETRO KLIMO PRISIMINIMAI APIE KUNIGĄ V. ŠEŠKEVIČIŲ
1915 m. P. Klimas, būsimas Nepriklausomybės akto signataras, pėsčias iš vokiečių
okupuoto Vilniaus iškeliavo į pietų Lietuvą. Tikslas – susipažinti su karo nuniokota šalimi,
organizuoti pagalbą ūkininkams, kad būtų galima išvengti gresiančio bado. Jo misija ėjo
per Lentvarį, Trakus, Aukštadvarį, Stakliškes, Nemaniūnus, Birštoną, Balbieriškį, Ūdriją,
Krokialaukį (Krakapolę) ir pasiekė Simną. Toliau – Meteliai, Seirijai, Leipalingis, Punskas,
Krosna, Kalvarija, Bartninkai, Vištytis, Pajevonys, Kybartai, Marijampolė, Daukšiai. Visur
apsistodavo pas parapijos klebonus – šie pamaitindavo, suteikdavo nakvynę ir duodavo
brikelį su vadeliotoju pavėžėti į kitą parapiją.
Apie Simną P. Klimas rašo:
Masyvi mūro bažnyčia ant pakilaus kalnelio, atstatyta po 1844 m. gaisro, atrodė kaip
510 Ten pat.
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senoviška tvirtovė. Šoniniai donžonai lyg pabrėžė tą jos pobūdį. Gal dėl to ji buvo dabar tokia apšaudyta. Pats miestelis, jau nuo XVII a. turėjo Magdeburgo teises, t. y. savivaldybę, dabar buvo praradęs savo ištaigingumą. Daugumas namų suardyti, langai be stiklų, skudurais
užkamšyti. Stiklas čia buvo tiek pat retas, kaip druska ir žibalas… geležinkeliu prekių nevežiojo,
„brikininkai“ neturėjo arklių, o jei ir turėjo, tai negaudavo
leidimo į Prūsus važiuoti.
Iš jauno kunigo V. Šeškevičiaus patyriau, kad Simnas dabar turįs atskirą konstituciją. Tiesą sakant, visa Lietuva buvo
grąžinta į viduramžį, kuomet atskiri senjorai, šį kartą kreishauptmanai, amtsvorsteheriai, buvo kaizerio vasalai, bet
kiekvienas saviškai išrinkdavo duoklę savo siuzerenui.
Kunigas Šeškevičius pavaišinęs mane dzūkiškame restorane ir stipriai užrekomenduotas gavau arklį ir vežėją į Metelius… už šešis svarus druskos. [Aut. past.: karo metu druska
buvo pagrindinis deficitas] Patogiai įsisėdęs vis dėlto turėjau
pripažinti, kad Simno konstitucija turi ir gerų pusių!511
Petras Klimas (1891–1969) – teisininkas, diplomatas,
ministras, kilęs nuo Liudvinavo. Vokiečių kankintas koncentracijos stovyklose, bolševikų ištremtas į Čeliabinską,
Nepriklausomybės akto signavėliau, grįžęs į Tėvynę, mirė Lietuvoje. Palaidotas Kaune,
taras Petras Klimas. 1930 m.
LCVA, P- 29668
Petrašiūnų kapinėse.

KLIERIKO A. GUTAUSKO ATOSTOGOS SIMNE
V. Šeškevičiui klebonaujant 1915–1944 m. Simne dažnai atostogaudavo klierikai. Klebonai atostogoms baigiantis privalėdavo parašyti apie klierikų elgesį ir veiklą. 1943 m.
Simne atostogavo ir klierikas Algirdas Gutauskas. Jo tėvai buvo atsikėlę iš Seinų krašto,
gyveno Bambininkuose. Tėvas mokytojavo pradinėje mokykloje.
Simno klebono V. Šeškevičiaus 1943 m. raštas Vilniaus kunigų seminarijos rektoriui:
Didžiai gerbiamas kunige Rektoriau
Vilniaus kunigų seminarijos klierikas Algirdas Gutauskas šiais metais atostogavo Simno
parapijoje. Daugiausia gyveno pas tėvus Bambininkų kaime, apie 6 kilometrai nuo bažnyčios.
Šventadieniais ir taip kartais nuo karto atvykdavo į bažnyčią, kaskart eidavo Šv. Sakramentų.
Be to padėdavo katekizuoti vaikus. Abelnai Algirdas Gutauskas yra rimtas klierikas ir galima
tikėti, kad bus geras kunigas.
Gilia pagarba. Simno klebonas kunigas V. Šeškevičius.
1943.IX.25512
Klieriko A. Gutausko 1943 m. raštas Vilniaus kunigų seminarijos rektoriui:
511 P. Klimas „Iš mano atsiminimų“. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų redakcija, 1990, 408 p.
512 LMA, Vrublevskių biblioteka, f. 342-15038.
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Jo Magnificiencijai Vilniaus kunigų seminarijos Rektoriui
Gutauskas Algirdas
Prašymas
Maloniai prašau Jūsų Magnificienciją atleisti mane nuo mokesčio už mokslą. Tėvas,
vokiečiams užėmus Seinų kraštą, buvo priverstas palikti ūkį ir persikelti į Lietuvą. Čia tėvas
gavo pradžios mokyklos mokytojo vietą. Už darbą atlyginimo (93 reismarkės) vos užtenka
pragyvenimui. Taigi, man jokiu būdu negali padėti. Tuo motyvuodamas prašau Gerbiamą
kunigą rektorių atleisti mane nuo mokesčio už mokslą.
Vilnius, 1943.X.21. Alg. Gutauskas
Rektorius atleido nuo mokesčio pinigais, mokestį maisto produktais sumažino
50 proc.513
NUO SIMNO IKI BOGOTOS
Vaclovas Vaičiūnas, 1934 m. birželio 17 d. įšventintas į kunigus, buvo paskirtas į Simną
tarnauti vikaru. Simne dirbo septynerius metus. Buvo linksmas, mokėjo bendrauti su vaikais, jaunimu ir senoliais, visi jį gerbė ir mylėjo. Kunigas dalyvaudavo parapijos namuose
(dabar Kreivoji g. 1) vykusiuose labdaros vakaruose, tautinėse šventėse, buvo laukiamas kalėdojimo metu. Kaimo pradinėse mokyklose dirbo kapelionu. Albina Giniūnaitė prisimena:
Mokiausi Žuvintų pradinėje mokykloje. Tikybą dėstė vikaras V. Vaičiūnas. Jis atvykdavo
dviračiu. Kartais vežimu ar rogėmis. Mums, pirmokams, kunigas liepė visą sąsiuvinio puslapį
rašyti vieną žodį „Dievas“. Mokinukai šaukia, kad mes nepažįstame visų raidžių. O aš virpu
iš džiaugsmo, kad žinau visas raides. Tada kunigas sako: „Rašykite visą puslapį vieną raidę
„D“, ir rašau „D“. Mes mokėmės tikybą iš vadovėlių: „Sveika Marija“, „Tėve mūsų“, „Tikiu“,
„Liturgija“. Ar pirkome, ar gavome – nežinau, bet visus ketverius metus naudojome. Pamoka
prasidėdavo malda: „Teikis atsiųsti, Viešpatie, Šv. Dvasios dovanų mūsų protą apšviesti ir valią
sustiprinti“. O po „Amen“ dar pridėdavome: „Mes be Vilniaus nenurimsim!“
Pamokoms pasibaigus sakydavome: „Ačiū Tau, Viešpatie, už suteiktas malones.“ Ir dar
pridėdavome: „O Vilniaus nepamiršk, lietuvi!“514
Kunigas buvo dvasingas, darė didelę įtaką mokinių pasaulėžiūrai. Buvusi jo mokinė
Marija Krasauskienė po daugelio metų prisiminimuose rašė: Turėjau dvi šventoves: mokyklą
ir bažnyčią. Dažnai susitikdavau su mokyklos kapelionu, šviesaus atminimo kunigu Vaclovu
Vaičiūnu, iškilia asmenybe, palikusia gilų pėdsaką mano dvasiniame gyvenime515.
Dar tebedirbdamas Simne, 1939 m. parašė prašymą išduoti užsienio pasą ir vizą, planavo išvažiuoti mokytis į Italiją, spėjama, kad į Vatikaną. Gavo teigiamą atsakymą, tačiau Europoje prasidėjo karas, buvo uždarytos sienos ir išvažiuoti nespėjo. Prasidėjus karui dar
dirbo Simne, 1942 m. balandį persikėlė į Kybartus.
1944 m. artėjant frontui kunigas V. Vaičiūnas, bijodamas sovietų represijų, iš Kybartų
pasitraukė į Vakarus – iš pradžių į Austriją, po to į Ravensburgą, Vokietiją. Ravensburge
prancūzų zonoje buvo didelė lietuvių kolonija. V. Vaičiūnas kelerius metus buvo šio miesto
lietuvių parapijos klebonas, lietuvių gimnazijos kapelionas. Lietuvių gimnazijoje dirbo kar513 LMA, Vrublevskių biblioteka, f. 342-15038.
514 A. Šeškevičius. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos.1782–2012. Simnas, 2015, p. 406.
515 B. Kondrotas. Kūrėjų pėdsakais. Alytaus krašte. 2013, p. 167.
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tu su poetu Bernardu Brazdžioniu, dailininku J. Bagdonu. Tuo metu Ravensburgo gimnazijoje mokęsis Algis Didžiulis prisimena: Kunigas V. Vaičiūnas gimnazijoje buvo mano klasės
auklėtojas, labai energingas, veiklus, mėgstamas žmonių516.
1948 m. Vokietijoje pradėjus uždarinėti pabėgėlių pokarines stovyklas, V. Vaičiūnas
susisiekė su anksčiau į Kolumbiją išvykusiu kunigu ir 1948 m. pavasarį išvyko į Kolumbiją.
Kelionė laivu iki Barankiljos uosto truko apie tris savaites, iš ten lėktuvu nuvyko į Bogotą.
Kunigas Nikodemas Saldukas V. Vaičiūno atvykimą į Bogotą prisimena taip:
Bogotoje pirmieji pasirodė lėktuvais atvykę iš Vokietijos, du kunigai: Vaclovas
Vaičiūnas ir Vincas Velavičius. Jie atvyko 1948 m. kovo pabaigoje, prieš komunistų sukilimą
suruoštą Bogotoje Panamerikos Konferencijos, kuri kaip tik vyko tuo metu. Atsimenu,
kad V. Vaičiūnas, prieš patį sukilimo momentą, buvo išėjęs į miesto centrą ir kai iki vėlaus
vakaro negrįžo, buvau jau persirengęs civiliais rūbais ir bemanąs išeiti jo ieškoti, bet pirma
prisistačiau namų viršininkui. Šis pakėlęs akis man tarė: „Jokiu būdu…, tavo akys veidas,
ir ūgis nuduos esantį amerikietį ir tada…“ Pasilikau namie. Vaclovo nekantriai laukėme
tris dienas. Trečios dienos popietyje mokiniai pradėjo triukšmauti, sakydami, kad pareina kun. Vaičiūnas, tik be sutanos. Tik tada mes visi nusiraminome, o jo pasakotos mums
avantiūros buvo visiems labai įdomios517.

Vyskupo V. Brizgio apsilankymas Bogotoje. Išlydint ysk. V. Brizgį. Iš kairės: Marija Sapkauskienė, Kotryna
Pilčilingienė, Renata Trejienė, Elena Trejiemė, kun. Vaclovas Vaičiūnas, Vytautas Didžiulis, vyskupas Vincentas Brizgys, Tilius, kun. Vytautas Monkeliūnas, kun. Kazimieras Dominauskas, Juzefa Hagentonienė. Bogota.
K. Vaičiūno archyvas
516 K. Vaičiūnas. Kunigas Vaclovas Vaičiūnas. Fotoalbumas. 2014, 47 p.
517 N. Saldukas. Atsiminimai iš tautiečių sutikimo Kolumbijoje. Kolumbijos lietuvis. 1954, Nr. 12–13, I.295.
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Kolumbijos sostinėje V. Vaičiūnas dirbo Verakruz bažnyčioje, kuri buvo pačiame centre. Gyveno prie bažnyčios esančiose patalpose, antrame aukšte. Bogotoje kunigas Vaclovas
pelnė žmonių pasitikėjimą, pagarbą, nes buvo malonus, linksmas, mokėjo bendrauti su jaunimu, suorganizavo lietuvių chorą. Daug metų buvo lietuvių kolonijos kapelionas. Dėstė
tikybą kunigo N. Salduko įsteigtoje lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje.
1953 m. rugpjūčio mėn. Kolumbijoje vyko pirmasis Kolumbijos lietuvių suvažiavimas.
Kunigas V. Vaičiūnas buvo išrinktas į Centrinę krašto valdybą, jam pavestos sekretoriaus
pareigos. Bogotoje kunigas dažnai lankėsi pas lietuvius Kumpius. Šie turėjo restoraną „Tres
Casitas“, kur dažnai rinkdavosi lietuviai.
1954 m. V. Vaičiūnas iš Bogotos išvyko į Viljevisensijų (tuo metu tai buvo nedidelis
miestas 120 km nuo Bogotos). Čia kunigas Dievui tarnavo La Grama bažnyčioje. Vėliau,
padedamas ten gyvenusių lietuvių, pastatė koplyčią – joje rinkdavosi lietuviai, vykdavo
pamaldos. Toje koplyčioje kunigas ir gyveno. Be darbo bažnyčioje, kunigas V. Vaičiūnas
dirbo vienoje Viljevisensijaus mokykloje, taip pat buvo šio miesto policijos kapelionas. Gyvendamas Viljevisensijuje, kunigas Vaclovas artimiau bendravo su V. Slotkaus šeima. Dažną
sekmadienį po šv. Mišių svečiuodavosi svetingoje Slotkų šeimoje. La Grama bažnyčioje
V. Vaičiūnui per pamaldas patarnaudavo Rodrigezas Pineda, dabar bažnyčios kanoninės
teisės specialistas, vadinamas tėvu Moises.
1964 m. kunigas Vaclovas grįžo į Bogotą. Čia ilgą laiką buvo vieno iš Bogotos rajonų Čiko bažnyčios (Iglesia del Chico) kapelionu, ganytojo pareigas ėjo ir San Carlos ligoninėje518.

Prie lietuvių restorano Tres Casitas. Iš kairės kunigas Kazimieras Dominauskas, Irena Kumpienė, kunigas
Vaclovas Vaičiūnas, Kazys Kumpis. Bogota (Kolumbija), apie 1965 m. J. Šeškevičiaus archyvas
518 K. Vaičiūnas. Kunigas Vaclovas Vaičiūnas. Fotoalbumas. 2014, 47 p.
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Kunigo V.Vaičiūno laiškas J. Šeškevičiui į Simną. Apie 1967 m. J. Šeškevičiaus archyvas

Susirašinėjo su J. Šeškevičiumi, laiškuose ilgėjosi Simno ir Giluičių ežero.
Kunigas Vaclovas Vaičiūnas mirė 1983 m. gegužės 2 d., palaidotas Bogotos priemiestyje
esančiose Jardines del Recuerdo kapinėse. Paskutiniais metais sirgo, tačiau darbo neapleido.
Laima Didžiulienė, Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje, prisimena:
Aš kunigą gerai prisimenu, kai jis dirbo Čikote. Vieną kartą per mėnesį užvažiuodavom
aplankyti, pasikalbėdavome. Jam gydytojai patarė operuotis, o jis sakė, kad ne, kiek Dievas
duos, tiek gyvensiu. Vis tiek toliau dirbo, kartais jau buvo sunku pamokslus sakyti. Jį labai
žmonės mylėjo. Kai mirė, labai daug žmonių susirinko. Mes tada, gaila, buvome Lietuvoje519.
Kunigas M. V. Mankeliūnas, kuris vėliau atgulė į tą patį kapą (Kolumbijoje įprasta
viename kape laidoti po du žmones), 1985 m. rašė į Lietuvą kunigo seseriai Janinai Jokimaitienei: Kunigo Vaclovo prisiminimas yra gyvas visoje kolonijoje, kasmet laikau metinių
šv. Mišias, tautiečiai labai mielai renkasi; kolonijos ponios nuolat nuneša gėlių ant kapo520.
2012 m. sausio 27 d. – vasario 14 d. su specialia misija – aplankyti dėdės kunigo kapo,
nuvežti tėviškės žemės, susitikti su Kolumbijos lietuviais ir rinkti apie kunigą V. Vaičiūną
medžiagos – į Kolumbiją nuvyko keturi Vaičiūnai: kunigo brolio Algimanto sūnūs Algirdas, Arvydas, Kęstutis ir pastarojo dukra Birutė521. Ekspedicijos metu buvo aplankyti
V. Vaičiūną gerai pažinoję ir daug su juo bendravę Algis Didžiulis (kunigas V. Vaičiūnas
519 Ten pat.
520 Ten pat.
521 G. Didžiapetrienė. Į Kolumbiją dar nepavėlavo. Valsčius, 2012, kovo 9, Nr. 18 (1959), p. 5.
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Ravensburge buvo A. Didžiulio klasės auklėtojas) ir Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje
Laima Didžiulienė, daug metų su V. Vaičiūnu artimai bendravęs Vaclovas Slotkus, lietuvių
bendruomenės Kolumbijoje pirmininkė Stasytė Slotkutė, ilgamečio Lietuvos garbės konsulo Kolumbijoje Stasio Siručio duktė Diana Sirutytė, buvęs V. Vaičiūno patarnautojas tėvas
Moises, užrašyti prisiminimai, surinkta daug fotografinės ir filmuotos medžiagos. Ant kunigo Vaclovo Vaičiūno kapo užpilta žemės iš tėviškės sodybos. Tolimojoje Kolumbijoje liko
balta kapo plokštė su užrašu WENCESLAO VAICIUNAS T. ir gyvas prisiminimas artimųjų
širdyse522.
2014 m. Simno kultūros centre buvo minimas kunigo V. Vaičiūno gimimo 105 metinių,
80 metų nuo įšventinimo į kunigus ir 30 metų nuo mirties jubiliejus. Renginyje dalyvavo
šeši kunigo brolio Algimanto sūnūs su šeimomis, sesuo Janina Jokimaitienė, brolio Algimanto žmona Aldona Vaičiūnienė, Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje Laima Didžiulienė,
jos vyras Algis, Lino Slotkaus šeima, Kolumbijos lietuvių bendruomenės atstovė Nijolė
Stasiukynienė ir daug Simno gyventojų523.

Buvusio Simno kunigo Vaclovo Vaičiūno 105 gimimo metų jubiliejus. Iš kairės Algimantas Didžiulis (buvęs
kunigo auklėtinis Ravensburgo lietuvių gimnazijoje), Lietuvos garbės konsulė Kolumbijoje Laima Didžiulienė,
Nijolė Stasiukynienė (Kolumbija), penktas – prof. Arvydas Šeškevičius, kunigo brolio sūnūs, artimieji, klebonas
R. Žukauskas ir Simno gyventojai. Simnas, 2014 m. K. Vaičiūno archyvas

522 Ten pat.
523 A. Šeškevičius. Paminėjo daug metų Kolumbijoje gyvenusį kunigą Vaclovą Vaičiūną. XXI amžius, 2015,
vasario 13, Nr. 6 (2126), p. 13.
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APIE KUNIGĄ KANKINĮ JUOZAPĄ MARČIUKONĮ
2014 m. sukako 100 metų kunigui Juozapui Marčiukoniui,
buvusiam Simno parapijos vikarui, kurio gyvenimas buvo
pilnas tragizmo ir netekčių. Gerbdamos jo atminimą ir nuveiktus darbus, siekdamos, kad visa tai nenueitų į užmarštį,
Simno miesto bibliotekos darbuotojos Jūratė Smaidžiūnienė
ir Albina Sušinskienė organizavo kunigo poeto 100 metų
jubiliejų.
J. Marčiukonis gimė 1914 m. spalio 11 d. Rolių kaime,
Šeštokų apylinkėje, Krosnos valsčiuje, Marijampolės apskrityje, valstiečių šeimoje. Tėvas Vincas Marčiukonis buvo
gimęs apie 1878 m. Rolių kaime, Krosnos valsčiuje, motina
Marijona Marčiukonienė – apie 1888 m. Verstaminų kaime,
Lazdijų valsčiuje. Šeima sulaukė trijų sūnų: vyriausio Vinco
(1912 m.), vidurinio būsimo kunigo Juozapo (1914 m.) ir
jauniausio Broniaus (1916 m.).

Kunigo poeto Juozapo Marčiukonio tėvai Vincas ir
Marijona Marčiukoniai. Apie 1944 m. Šią nuotrauką
sūnus kunigas buvo pasiėmęs į slaptavietę.
M. Knyzaitės-Sendienės archyvas

Kunigas vikaras Juozapas
Marčiukonis (1914–1950).
Simnas, apie 1938 m. A.
Šeškevičiaus archyvas

Tėvai sunkiai vertėsi, ūkis buvo nedidelis, žemė smėlinga, prie miško. Todėl Juozukas augo pas močiutę (motinos mamą)
Verstaminų kaime. Baigęs Verstaminų pradinės mokyklos 3 skyrius, 1925 m. įstojo į
Lazdijų gimnaziją. 1933 m. baigęs Lazdijų
gimnaziją, tais pačiais metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. Po ketverių studijų
metų 1937 m. birželio 13 d. buvo įšventintas į kunigus. Jį paskyrė į Simną vikaru,
pas kleboną Vincą Šeškevičių. Simne dirbo
iki 1939 m. liepos. Tuo metu Simne buvo
du vikarai: Juozapas Marčiukonis ir Vaclovas Vaičiūnas. J. Marčiukonis gyveno vikariato rytinėje pusėje (dabar Vytauto g. 27),
o vikaras V. Vaičiūnas – vakarinėje. Kunigas
J. Marčiukonis mokėjo daug liaudies dainų,
buvo linksmas, paprastas, rašė eilėraščius ir
apsakymus. 1939 m. išleido eilėraščių rinkinį
„Su širdimi“. Savo eilėraščių, įvairių nutikimų
įterpdavo ir į pamokslus. Simno parapijos
kaimo pradinėse mokyklose dėstė tikybą,
vaikus ruošė prie Pirmosios Komunijos.
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19.6 Vilkaviškio kunigų seminarijos klierikai, įšventinti į kunigus. Pirmoje eilėje trečias iš kairės Juozapas
Marčiukonis. Vilkaviškis, 1937 m. birželio 13 d. Kunigo brolio Alfonso Ąžuolaičio dukrų Violetos, Irenos ir
Laimos archyvas

Lazdijų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai. Antroje eilėje centre būsimas kunigas Juozapas Marčiukonis.
Lazdijai, apie 1932 m. Kunigo brolio Alfonso Ąžuolaičio dukrų Violetos, Irenos ir Laimos archyvas
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Vilkaviškio kunigų seminarijos klierikai. Pirmas iš dešinės Juozapas Marčiukonis. Vilkaviškis, apie 1936 m.
Kunigo brolio Alfonso Ąžuolaičio dukrų Violetos, Irenos ir Laimos archyvas

Pirmoji Komunija. Kairėje vikaras Juozapas Marčiukonis, centre klebonas Vincas Šeškevičius,
dešinėje vikaras Vaclovas Vaičiūnas. Simnas, apie 1938 m. N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas
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Parapijiečiai kunigą gerbė ir mylėjo už paprastumą ir linksmą būdą. Dažnai su
V. Vaičiūnu eidavo paupiu pasivaikščioti iki geležinkelio tilto, Giluičių ar Simno ežerų.
J. Marčiukonis mylėjo gamtą. Štai vienas jo eilėraštis:
Meditacija prie ežero
Pirmieji saulės spinduliai bučiavo žemę,
O aš sėdėjau ežero pakrantėje ramus.
Kažin ar ši diena man vėlei lemia
Mintį erškėčiuotuosius gyvenimo takus?!
Žuvėdros krykštavo linksmai virš meldų
Ir nardė sidabrinės saulės spinduliuos;
Švendrai šnibždėjo savo rytmetinę maldą…
Ir taip tyliai jie čia per dieną vėl linguos…
Kažin ar aš ir taip ramiai per visą ištisą gyvenimą linguosiu,
Kaip švendrė ši tyliausiais vasaros rytais
O gal žiauriai su tuo gyvenimu kovosiu,
Kovosiu tol, kol mano saulė nusileis.
Staiga vėl papūtė švelnus rytų vėjelis,
O veidas ežero atrodė toks bejausmis, neramus
Ir vėl man akyse klaikus vaidenos kelias,
Ir vėlei aš prisiminiau tuos erškėčiuotuosius takus…524
1939 m. buvo paskirtas tarnauti vikaru Seirijuose. Vokiečių okupacijos metais (1943–
1944) tarnavo Višakio Rūdos parapijoje, vėliau Šeštokuose, po Antrojo pasaulinio karo –
Rudaminoje ir Būdvietyje.
Į pasipriešinimo sovietiniams okupantams judėjimą įsijungė kunigo broliai Vincas ir
Bronius. Jauniausias brolis Bronius buvo baigęs Marijampolės gimnazijos 4 klases, dirbo
miškininku Kabelių kaime, Marcinkonių apylinkėje. 1946 m. sausio 25 d. KGB buvo suimtas ir uždarytas į Alytaus tardymo izoliatorių. Jam balandį naktį iš 15-osios į 16-ąją pasisekė
pabėgti. Žuvo 1949 m. lapkričio 6 d. Broliui sukūrė eilėraštį „Mano kardas“:
Mano kardas – kieto plieno,
Mano kardas – toks šviesus,
Pasiruošęs skrist į kovą
Už mūs žemę, už tėvus.
Mano kardas didžiam mūšy
Priešo smūgio nebijos;
524 J. Marčiukonis. Su širdim. 1939, p. 19.
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Užu sesę ir už laisvę
Nenuilstamai kovos.
Tik, šviesus karduži mano,
Būk tvirtas, būk stiprus!
Laisve tu išpuošk tėvynę,
Laisvės pink jai vainikus.525
Saugumui pavyko išaiškinti, kad kunigo brolis Vincas irgi partizanas. Prasidėjo kunigo
tardymas. Grasino nušauti, reikalavo pasakyti, kur slapstosi brolis. Kunigas tuo metu klebonavo Rudaminoje. Iš pradžių jį tardė enkavėdistas Urzdilas. Enkavėdistas patikino, kad kol
jis būsiąs Rudaminos saugumo įgaliotiniu, didelių nemalonumų kunigas nepatirsiąs.
Likimas lėmė, kad Urzdilas buvo perkeltas į kitą vietą. Atvyko saugumietis Bobkovas. Kvietimai į Rudaminos saugumą padažnėjo. Tardė, žiauriai mušė, bet nieko iš kunigo
neišgavo.
Kunigas vyskupo paprašė, kad jį perkeltų į Būdvietį, galvodamas, kad tardymo išvengs.
1947 m. buvo perkeltas. Čia globojo ir į pradinę mokyklą leido dvi mamos brolio dukras,
„liaudies priešes“ Marytę ir Meilutę. Šios pradinių klasių mokinukės buvo tik ką sugrįžusios
iš ledinio pragaro, iš Trofimovsko salos, esančios Lenos upės žiotyse, už poliarinio rato
(1941–1944 m. Meilutės Makštutienės pasakojimas, užrašytas 2018 m.).
Kunigo tardymai nesiliovė. 1949 m. tardymas buvo pats žiauriausias. Du saugumiečiai,
apsirengę civiliais drabužiais, atvyko į Būdvietį, pas kleboną Juozapą Marčiukonį į parapijos namus, kur jis gyveno. Klebonija buvo jau nacionalizuota, joje įkurtas kolūkio centras. Saugumiečiai reikalavo iš kunigo pasakyti, kur yra broliai. Negalėdami nieko iškvosti,
enkavėdistai visai sužvėrėjo, pradėjo mušti revolveriu per galvą, krūtinę, pilvą. Statė prie
sienos, pridėję naganą prie galvos skaičiavo iki trijų, grasindami nušauti. Smūgiai į galvą
buvo lemtingi – kunigas prarado sąmonę. Kai atsigavo, jau nieko negirdėjo, buvo pažeista
klausa. Matydami, kad nieko neišgaus, enkavėdistai paliko jį ramybėje, išvyko į Lazdijus.
Kunigas nerimavo, kad kitas tardymas bus dar žiauresnis, gal ir paskutinis, tad nutarė pasislėpti. Marytę ir Meilutę išsiuntė pas gimines į Šeštokus. Kunigo tėvai 1945 m. rugpjūčio
30 d. jau buvo ištremti į Permės sritį, Kosinskio rajoną.
Kunigas kreipėsi į parapijietę ūkininkę Kotryną Knyzaitę (gimusi 1901 m., mirusi
1987 m.), kurios ūkis buvo 1 km iki Lenkijos sienos, Berezninkų kaime. Tame ūkyje jau
slapstėsi nuo sovietų kariuomenės ūkio šeimininkės žentas Stasys Senda. Kunigas tą šeimą
gerai pažinojo, nes Stasį Sendą buvo slapta sutuokęs su ūkininkės dukra Monika. Šeimininkė
sutiko laikinai paslėpti kunigą, nes jis planavo slapta pereiti Lenkijos sieną, o iš ten pasitraukti į Vakarus. Vis dėlto vedlio sutartoje vietoje nesulaukė. Pasiliko pas parapijietę. Prie
kluono buvo pašiūrė. Joje žemėje buvo įrengta slėptuvė, kurioje slapstėsi nuo enkavėdistų
partizanas šeimininkės žentas Jonas526.
Ūkio šeimininkės dukra Monika pasakojo: Kunigas, pagyvenęs pas mus apie mėnesį,
pamažu atsigavo, šiek tiek sumažėjo galvos skausmai, pradėjo geriau girdėti. Naktį išeidavo
525 Ten pat.
526 B. Kaluškevičius. Kunigas kankinys Juozas Marčiukonis. Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys. 2001, kovo 1–15,
16–31, p. 15–17 ir 21–22.
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iš slėptuvės kluone pasimankštindavo, pakvėpuodavo tyru oru (pasakojimą 2000 m. užrašė
A. Šeškevičius).
Knyzų ūkis buvo nedidelis, gyveno neturtingai. Po karo visko trūko, net duonos.
Maitino barščių sriuba ir bulvėmis. Mėsos būdavo tik kartais. Patikimi parapijiečiai per
tarpininkus kartais gelbėdavo – parūpindavo mėsos. Kad kaimynai nesuprastų, jog kažkas
slepiama, į kluoną valgį nešdavo kibire, lyg karvutei girdyti.
Slėptuvėje kunigas kiekvieną dieną aukodavo šv. Mišias, skaitė brevijorių, rašė eilėraščius, apsakymus, juos paskaitydavo šeimininkės šeimai. Rašė pieštuku. Po daugelio metų
nuo drėgmės raidės išsiliejo, negalima buvo įskaityti. Dalis prirašytų lapų dingo. Monika
prisimena apsakymą „Vyšnioms žydint“ – apie piemenuką, KGB nušautą Rolių kaime, nes
neišdavė partizanų. Rankraščių neišliko.
Buvo baisus laikas, reikėjo slėpti ne tik nuo kaimynų, bet ir nuo giminių. Vieną kartą
atėjusi kaimynė pamatė, kad priskusta daug bulvių. Labai nusistebėjo, kad tiek daug. (O
reikėjo pamaitinti besislapstančius du vyrus.) Ūkininkė išsigando, kad gali suprasti, jog
kažką slepia. Tuo metu per kelias parapijas (net Simne) sklido gandas, kad kunigas dingo.
Labai rūpėjo enkavėdistams, visus įtarinėjo persekiojo, tardė, gaudė gandus.
Artinosi rimta liga. Rudenį kunigas pasiskundė, kad jam šalta, krečia drebulys, pila karštis. Pradėjo skaudėti galvą. Ūkio šeimininkė nuvyko pas Kalvarijos gydytoją Tumėną, papasakojo, kas atsitiko, bet nepasakė, kad tai besislapstantis nuo KGB kunigas. Gydytojas liepė
atvežti ligonį apžiūrėti. Bet tai buvo pavojinga. Gydytojas, matyt, suprato, pasigailėjo, vis dėlto
davė vaistų. Bet nuo jų negerėjo. Tada ūkio šeimininkė nuvyko pas Marijampolės gydytoją
tiesiai į namus, kad išvengtų viešumo. Bet ir šis prašė atvežti ligonį apžiūrėti. Kaip atvežti –
visur KGB agentai, net ligoninėse. Marijampolės gydytojas suprato moters paslaptį, davė
švirkštų ir penicilino buteliukų. Tuo metu penicilinas buvo retenybė, sunku būdavo gauti.
Nors leido vaistus, kunigo sveikata blogėjo, paralyžiavo kairę pusę, dingo apetitas,
pasikeitė kalba, kalbėjo lyg pro nosį, pats nepajėgė atsikelti, teko vartyti. Ūkininkė pasakojo:
Dievas man davė stiprybės ir viena pakeldavau, nors jis buvo sunkus (Monikos Knyzaitės
Sendienės pasakojimas, užrašytas A. Šeškevičiaus, 2000 m.).
Kunigas nujautė, kad miršta. Kelias dienas prieš mirtį išdėstė savo paskutinį prašymą.
Davė pinigų sutanai nupirkti, kitus pinigus prašė perduoti Rudaminos klebonui, kad
aukotų šv. Mišias, nes jis nespėjo aukoti, o už likusius pinigus prašė aukoti Mišias už jį
patį. Ūkininkės dukros Monikos paprašė parašyti laišką jo tėvams į Sibirą, tik per daug
nenugąsdinti. Ir dar pridūrė norintis, kad jį palaidotų Būdviečio kapinėse.
Kunigas sunkiai merdėjo. Šeimininkė su dukromis Monika ir Onute pasimainydamos
prie mirštančiojo budėjo. Monika prisimena: Žiūrėjome į karščiuojančiojo sausas lūpas,
įlašindavome kelis lašus vandens. Pajudindavo kunigas galvą ir sako: „Nereikia, aš šv. Mišias
aukoju“, ir toliau meldėsi pusbalsiu. Mirė 1950 m. gruodžio 2 d. 8 valandą ryto (Monikos
Sendienės pasakojimas, užrašytas A. Šeškevičiaus, 2000 m.).
Patikimas žmogus padarė karstą. Rudaminos ir Būdviečio kapų sargai ir zakristijonai
bijodami saugumiečių atsisakė kasti duobę kapinėse. Sangrūdos klebonas parūpino kunigo
sutaną, arnotą ir kitus kunigui reikalingus drabužius. Pašarvojo kluone, uždegė žvakes.
Užgulė didelis rūpestis, kur palaidoti. Buvo žiema. Naktį moterys iškasė sodyboje, po
trobos langu, gėlių darželyje, duobę ir 1950 m. gruodžio 5 d. palaidojo. Toje vietoje padarė
lysvę. Pavasarį pasodino gėlių.
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Monika ir Onutė pasakojo, kad namuose buvo didžiulis liūdesys, sunku buvo sulaikyti
ašaras. Ir kaimynai pastebėjo, kad jos apsiašarojusios vaikšto. Kilo įtarimas, kad ūkyje kažkas
slapta palaidotas. Pasirodė, kad kaimynas J. S. buvo užverbuotas agentu. Kovą ūkyje buvo
daroma didžiulė krata. Visur iešmais smaigė žemę, bet nieko nerado. Ūkio šeimininkės
jauniausią dukrą Onutę MKVD areštavo, nusivežė į Lazdijus tardyti, bet nieko neiškvotę
paleido. Saugojo paslaptį ilgus metus, iki Sąjūdžio, kol pasidarė laisviau gyventi527.
1989 m. balandžio 29 d. kunigą perlaidojant, kaukolėje ties smilkiniu buvo matyti
enkavėdistų revolveriu išdaužta skylė. Kunigą kankinį Juozapą Marčiukonį iškilmingai palaidojo Būdviečio bažnyčios šventoriuje. Laidojant dalyvavo vyskupas J. Žemaitis ir daug
kunigų. Ant kunigo paminklo užrašyta:
Kunigas
Juozapas
Marčiukonis
1914 – 1950
Palaiminti persekiojamo dėl teisybės:
Jų yra dangaus karalystė – sako Viešpats.
Knygoje „Su širdim“, išleistoje 1939 m., kunigas jau tada, tarsi jausdamas savo tragišką
lemtį, rašė:
Memento Mori
Numirsiu aš…
Ir jau daugiau nebematys manęs pasaulis.
Gyvųjų tarpe nieks, oi niekas manęs neberas.
Nors ir skaisčiausiai šviestų pačių vidurvasarių saulė.
Vaidenas man tamsus medinis karstas,
Paskendęs žvakių mirgančioj šviesoj,
Rodos, matau, kaip gėlėmis kažkas manąjį kapą barsto,
Kaip vienišas ilsiuos šventoj kapų tyloj.
Girdėjau, kaip ir man mediniai kryžiai mirties pasaką vis sekė,
Ir kaip liūdėjo smūtkeliai su kapų nusvirusiais beržais.
Bet man vis tiek kaip ilgai čia atskridusi plaštakė
Saulė atokaitoj ant mano kapo žais.
O metų daugelis, oi daugelis prabėgs audringų:
Ir nemažai kitų aukų jie nusineš dar su savim,
Ir mano ne tik vardas, bet ir kapas bus jau dingęs,
Bet, Viešpatie, tik kad siela, tik kad būtų su Tavim…528
527 B. Kaluškevičius. Kunigas kankinys Juozas Marčiukonis. Aušra. Lenkijos lietuvių leidinys. 2001, kovo 1–15,
16–31, p. 15–17 ir 21–22.
528 J. Marčiukaitis. Su širdim. 1939, p. 53.
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Sovietiniais laikais kunigo motina Marijona Marčiukonienė, sugrįžusi (1956 m.) iš
tremties, palaidojusi savo vyrą Sibire, netekusi sūnaus partizano, slapta aplankė mylimą sūnų
Juozapą, gulintį gėlių darželyje. Žiaurus likimas – net motina negalėjo kryžiumi paženklinti
sūnaus amžinojo poilsio vietos. Suklupo senolė maldai, ašaros riedėjo per kančios išvagotą
veidą, iš širdies prasiveržė užslėpta rauda… Kunigo J. Marčiukonio motinai skirtame
eilėraštyje stebėtinai tiksliai atsispindi nuojauta:
Neverk, mamyte,
Aukštybių Viešpats man paskyrė tokią dalią.
Atleisk, jeigu širdį Tau buvau užgavęs –
Myliu Tave, geroji mama!
Baltu obels žiedu Tau žydėsiu
Ir žvaigždžių akimis visur Tave lydėsiu529.
Kunigo Juozapo vyriausias brolis Vincas Marčiukonis, sumokėjęs didelius pinigus,
pakeitė vardą ir pavardę į Alfonsą Ąžuolaitį ir gyveno Tauragėje. Vedė, susilaukė trijų
dukterų: Violetos, Irenos ir Laimutės. Dukros tik Atgimimo metu sužinojo teisybę: kad
jos turėtų būti ne Ąžuolaitytės, o Marčiukonytės. Prisimena, kai sovietiniu laiku giminės
iš Dzūkijos atvykdavo į svečius, joms visoms
trims liepdavo eiti į lauką žaisti. Neleisdavo dalyvauti suaugusiųjų pokalbyje. Tėvai ir močiutė
saugojo paslaptį. Bijojo saugumo represijų.
Kunigo motina, sugrįžusi iš Sibiro, gyveno
pas sūnų Alfonsą Ąžuolaitį (Vincą Marčiukonį)
Tauragėje. Mirė 1984 m., palaidota Tauragės
kapinėse.
Dar ir dabar, po daugelio metų, kunigą
prisimena senieji parapijiečiai. Magdalena Novikienė mena: Atsimenu visus kunigėlius, tarnavusius Būdvietyje, bet giliausiai atmintyje įstrigo
kunigas Juozas Marčiukonis. Tai neturtingųjų
tėvas buvo. Labai geras. Visada iš atlaidų
grįždamas parveždavo lauktuvių, kad ir slyvų
portfelin prisidėjęs. Prisimenu pasakojimą, kaip
kalėdodamas užėjęs pas vargingai gyvenančių
parapijiečių šeimą ir pamatęs, koks skurdas,
perdavė 100 rb, kuriuos buvo gavęs iš labiau
pasitunčių. (pasakojimą užrašė A. Šeškevičius
2000 m.).
Toks tragiškas buvusio Simno kunigo
vikaro, poeto, kankinio Juozapo Marčiukonio
likimas.
529 Ten pat.
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Ūkininkė Monika Knyzaitė-Sendienė, 1949–
1950 m. slėpusi kunigą Juozapą Marčiukonį.
Būdvietis. 2000 m. A. Šeškevičius nuotr.

Klausantis kunigo gelbėtojos Monikos Knyzaitės-Sendienės pasakojimo sunku atsistebėti, kokios lietuvės moterys stiprios, ištvermingos, bebaimės ir kokią didžiulę naštą
joms reikėjo pakelti slepiant, saugant, gydant ir slaugant kunigą Juozapą Marčiukonį. Jos
buvo drąsesnės už kai kuriuos vyrus, nepabūgo stribų, enkavėdistų agentų ir pasieniečių
kareivių.

APIE KUNIGĄ JUOZAPĄ GRAŽULĮ
Buvusių nebūna, išėjusieji pasilieka
Simne J. Gražulis kunigavo tik 2 metus (1982–1984), tačiau dar ir dabar parapijiečiai
savo vaikams pasakoja apie tas garsias šv. Kalėdas, klebono J. Matulevičiaus ir vikaro Juozapo
organizuotą eglutę šventoriuje ir Kalėdų Senelį. Tai buvo iššūkis sovietinei cenzūrai. Nepaisant gresiančių nemalonumų, ši šventė simniškiams, ypač vaikams, suteikė nepakartojamą
džiaugsmą. Žinoma, režimas nubaudė pinigine bauda ir grasinimu atimti teisę kunigauti. Kunigas Juozapas nesiskundė ir toliau tarnavo Dievo tautai – po šv. Kalėdų lankė
parapijiečius, nors taip pat buvo draudžiama. Ir vėl nubaudė pinigine bauda. Tačiau kunigas
laimėjo parapijiečių palankumą, palaikymą, nes buvo atviras, šiltas, bičiuliškas, nuoširdus
ir atlaidus.

Simno bažnyčios jaunimo choras. Antras iš kairės vikaras Juozapas Gražulis, trečias vargonininkas Juozas
Stankevičius, dešinėje su gitara Rolandas Gumauskas. J. Stankevičiaus archyvas
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Juozapas Gražulis buvo Simno miestelio siela. Kunigas subūrė jaunimo futbolo komandą, jo dėka šalia upelio atsirado futbolo aikštė, o po varžybų staigmena – tortas, ir sveikata –
futbolo komandos narių maudynės Giluičio ežere. Žmonės prisimena kunigo repliką, kai
sportininkams išsprūsdavo neliteratūriniai žodžiai po nepasisekusio smūgio į vartus: „Na,
vyrai, vyrai! Geriau sakykite „tortas“.
Tai buvo gera pamoka jaunimui. Ir ne tik jam… Kunigui išvykstant iš Simno į Šakius,
tą sekmadienį į paskutines aukojamas šv. Mišias, susirinko pilna bažnyčia ir jaunimo, ir
senolių, kaip per garsiuosius Žolinės atlaidus. Visi prašė tėvo Juozapo pasilikti dar nors metus. Daug kas nuogąstavo, kad kažin ar kada dar sulauks tokio bičiuliško kunigo.
Juozapas Gražulis buvo apdovanotas dainingumu, mokėjo daug dainų, turėjo gražų
balsą.
Mirė staiga 2010 m. Kaune. Visiems gerumą dalijanti širdis neatlaikė. Mums paliko savo
didžiausią turtą: didelę meilę gyvenimui, tarnystę Dievui ir Tėvynei, tautinėms vertybėms,
praeičiai, pagarbą žmonėms, gerumą, kurį negailėdamas savęs dalijo kaip duoną. Stiprus,
ramus, trykštantis gyvenimo optimizmu žmogus pasilieka ilgam.

GYVENIMAS, PAAUKOTAS TARNYSTEI
Jurgis Šeškevičius gimė 1890 m. (kitur nurodomi 1896 m.) Rudėnų kaime, Gudelių
parapijoje, Marijampolės apskrityje, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Tėvas Kazimieras,
motina Kotryna. Šeima buvo gausi: 4 seserys ir 4 broliai. Jurgis buvo jauniausias. Brolis
Jonas ir sesuo Magdalena mirė nuo plaučių
tuberkuliozės paauglystėje. Jurgis pradžioje
mokėsi pas kaimo daraktorių.
Pirmojo pasaulinio karo metu J. Šeškevičius buvo pašauktas į privalomąją tarnybą carinėje kariuomenėje. Po karo jo
dalinys buvo internuotas. Teko pabūti Azerbaidžane, Teherane ir Šveicarijoje. Išmoko
kalbėti vokiškai. Buvo gabus kalboms. Mokėjo lenkiškai, rusiškai, vokiškai, šiek tiek
arabiškai. Grojo cimbolais.
Po karo sugrįžo į gimtąjį Rudėnų kaimą
po 7 metų svetur. Čia rado brolio Adomo
ir jo žmonos Ievos šeimą. Vyresnysis brolis Antanas buvo Amerikoje, o seserys jau
sukūrusios šeimas, abu tėvai mirę. Tėviškėje
nebuvo laukiamas. Visi galvojo, kad jis žuvo
karo mėsmalėje.
Simno klebonas V. Šeškevičius Jurgį
pakvietė į Simną dirbti savo furmonu (va- J. Šeškevičiaus šeima klebonijos sode. Iš kairės:
Valerija Šeškevičienė, Arvydas, Benonas, Jurgis Šešdeliotoju). Mirus zakristijonui Kumpaičiui, kevičiai, kunigas Juozapas Berteška. Apie 1949 m.
Jurgiui perdavė zakristijono pareigas.
J. Šeškevičiaus nuotr.
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Procesijų organizatoriai. Iš kairės: Teresė Žemaitytė, Veronika Karčiauskaitė, Jurgis Šeškevičius,
Ona Kavaliauskaitė, Veronika Lapinskaitė. Apie 1953 m. J. Šeškevičiaus nuotr.

Jurgis Šeškevičius vedė Gluosninkų kaimo gražuolę, balsingą bažnyčios choro kantarką (giedotoją) Valeriją Auštrevičiūtę. Sulaukė trijų vaikų: dukros Ksaveros Valerijos ir dviejų sūnų, Benono ir Arvydo. Dukra mirė kūdikystėje.
Antrojo pasaulinio karo metais J. Šeškevičius dieną ir naktį saugojo bažnyčią nuo gaisrų. Besitraukiantys vokiečiai planavo susprogdinti bažnyčią, kad nepaliktų rusų armijai gero
stebėjimo punkto. Bandė pakasti sprogmenų po šiaurinės navos vakarinės dalies pamatais,
bet pamatę sienų storumą suprato, kad sprogmenys bažnyčios neįveiks. Tada nusprendė
subombarduoti bažnyčios stogą ir lubas. Jurgis Šeškevičius mokėjo vokiškai, karininkams
paaiškino, kad bažnyčia yra pati seniausia Užnemunėje, kad tai istorinė vertybė. Pagailėjo.
Bet vis tiek po stogu ir šiaurinėje navoje pripylė benzino ir padegė. Stogas degė kelias paras,
žarijos ir nuodėguliai krito į bažnyčią per lubose esančias apvalias skyles. J. Šeškevičius su šakėmis jas metė į kibirus ir balijas (kubilus) su vandeniu. Taip buvo išgebėtas bažnyčios vidus
nuo visiško sunaikinimo. Išbyrėjo vitražai. Po karo lubos liko aprūkusios, bet pamaldos vyko.
Bolševikams areštavus kunigus V. Šeškevičių ir K. Krušnauską, Jurgis Šeškevičius daug
kartų vežė į Vilnių, į Lukiškių kalėjimą, parapijiečių suneštą maistą. Kartu nuveždavo perduoto artimųjų maisto Simno gimnaziją baigusiems studentams (Simno gimnazijos pirmosios laidos mokinės J. Kupriūnaitės-Želionienės prisiminimas: Bendrabutyje rasdavau
po lova padėta duonos ir stiklainį su spirgiais). J. Šeškevičiaus šeimoje prieglobstį rasdavo ne
tik giminės, bet ir svetimi karo išblaškyti, netekę savo šeimos židinio našlaičiai, tremtiniai ir
besislapstantys nuo KGB persekiojimų žmonės (pvz., Genė Šiupienytė, Zigmunda Miliūtė
iš Gluosninkų kaimo, Salomėja ir Vincas Šeškevičiai iš Važniškių kaimo). Priglaudė iš Kionigsbergo nuo bado bėgusius paauglius brolį ir seserį vokiečius (vilko vaikus), šelpė Simno
gete žydus.
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Zakristijonas buvo parapijiečių mėgstamas, turėjo autoritetą, jį vadindavo tiesiog Jurgiu, vaikai – dėde Jurgiu. Sakydavo: Ainu an rodos pas Jurgį; ainu, mažu ką patars Jurgis;
karvė sunegalavo – mažu kū patars Jurgis (B. Šeškevičiaus prisiminimai). Krikštasūnių ir
krikštadukrų suskaitydavo per 30 ir pasimesdavo, nes turėjo daugybę (sovietiniais laikais
inteligentai vaikus krikštijo slaptai, teko daug kartų būti krikštatėviu). Žinojo žolių mišinį
(receptą buvo perdavusi kunigo Zakaryzos motina) epilepsijai (nuomariui) gydyti. Tas
mišinys buvo labai paklausus. Ligonių atvykdavo net iš Zarasų krašto530.
Prieš grabnyčias zakristijonas Jurgis liedavo vaškines žvakes. Šis darbas reikalavo
didelės kantrybės, išmanumo ir darbo. Vašką sunešdavo parapijiečiai.
J. Šeškevičius tarnavo per 50 metų, iki 1970-ųjų. Mirė 1972 m. gegužės 12 d. Palaidotas
Simno kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo vyskupas J. Žemaitis ir gausus būrys parapijiečių.
Stasė Banzaitė-Matusienė prisimena:
Prisimenu labai mielą Jurgį Šeškevičių, mes jį vadindavome „dėdė Jurgis“. Nuostabiai
buvo malonus žmogus, visada besišypsantis, linksmas, turėjo puikų humoro jausmą. Mes tada
gyvenome Alytaus gatvėje ir aš su mama, per visą miestelį, keliaudavome į kapines tvarkyti
savo artimųjų kapų arba eidavome į upelį skalbti skalbinių. Dažnai sutikdavome dėdę Jurgį. Jis
visada mus, vaikus, užkalbindavo, papasakodavo įdomių istorijų, juokų, mokėjo nuoširdžiai
bendrauti.
Kai būnu Simne ir tvarkau savo artimųjų kapus, visada aplankau ir dėdės Jurgio amžinojo
poilsio vietą. Pastoviu, pasikalbu, padėkoju už jo gerumą ir sakau: „Duok, Dieve, jam dangų.“
Tai tokie mano vaikiški šviesūs prisiminimai, kurie padeda dabar, kai metams bėgant vis
dažniau puola ligos531.
Po J. Šeškevičiaus zakristijono pareigas ėjo Česlovas Gudeliauskas, Juozas Venckūnas,
Jordanas Kazlauskas, Česius Sebecka, Vaidotas Narauskas, Vladas Narauskas ir Antanas
Vitkauskas.

APIE ILGAMETĮ VARGONININKĄ JOKŪBĄ RAGAUSKĄ
J. Ragauskas gimė 1893 m. Pakuonio parapijoje, Prienų valsčiuje, Marijampolės apskrityje, ūkininko šeimoje. Tėvai turėjo 9 ha žemės, kurią gavo išparceliavus Žuvintos dvarą
(5 km nuo Pakuonio). Motina mirė, kai Jokūbui buvo 8 metai. Augo su pamote. Vėliau jį
pasiėmė globoti motinos brolis – batsiuvys, kurį visi vadino dėde šiaučiumi. Jau paaugusį
Jokūbą dėdė veždavosi į Seinų kunigų seminariją batsiuviauti. Pabuvęs Seinuose, Jokūbas
galvojo stoti į kunigų seminariją, tačiau neturėjo lėšų.
Tuo metu Kaune prasidėjo vargonininkų kursai. Jiems vadovavo Juozas Naujalis ir Juozas Tallat-Kelpša. Teko kiekvieną dieną 17 km vaikščioti į Kauną. Kursai tęsėsi 2 savaites.
1919 m. liepos 31 d. Jokūbas gavo pažymėjimą, kad lankė vargonininko kursus. Į Simną
atvyko 1920 m. Organizavo kelis bažnyčios chorus: didįjį (giedodavo per Sumą) ir mažąjį
(giedodavo ryte). Papildomai lankė chorvedybos kursus 1924 m. prieš dainų šventę. Jo vadovaujamas bažnyčios choras dalyvavo pirmojoje Dainų šventėje Kaune (šventės sumanytojas – muzikas Juozas Žilevičius). Prieš šią šventę kompozitoriai J. Naujalis ir J. Tallat-Kelpša
530 B. Šeškevičius Iš Simno praeities [rankraštis], 35 p.
531 A. Šeškevičius. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos. 1782–2012. Simnas. 2015, p. 255.
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važinėjo po Lietuvą ir rinko geriausius chorus. Buvo išrinktas ir Simno bažnyčios choras.
Autoriaus mama Valerija Auštrevičiūtė taip pat dalyvavo šioje šventėje.

Simno bažnyčios choras. Centre vargonininkas Jokūbas Ragauskas. 1936 m.
N. Ragauskaitės-Žukauskienės archyvas

1930 m. sukako 500 metų nuo Vytauto Didžiojo mirties ir dėl lenkų klastos neįvykusio
karūnavimo. 1930-ieji buvo vadinami Vytauto Didžiojo metais. Jo garbei 1930 m. birželio
20 d. buvo organizuota kita Dainų šventė. Vėl dalyvavo J. Ragausko vadovaujamas choras.
J. Ragauskas buvo pareigingas, ramus, mylėjo savo šeimą. Jį gerbė ir besikeičiantys parapijos kunigai, ir parapijiečiai. Kunigas Vaičiulaitis sakydavo: „Tai Dievo svirplelis“ (dukros
Natalijos Ragauskaitės-Žukauskienės prisiminimai, užrašyti 2010 m.).
Vargonininkas 1923 m. sukūrė šeimą. Vedė choristę Eleną Kupstaitę (1899–1999). Pirmieji du naujagimiai mirė. Užaugino keturis vaikus: Brunoną (1929–1994), Nataliją (1931–
2015), Amandą (1935–?) ir Bernardą (g. 1944 m.).
Vaikai buvo muzikalūs: Brunonas griežė akordeonu, Natalija skambino pianinu ir kanklėmis, Bernardas baigė Vilniaus konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) fortepijono klasę.
Tarpukario metu J. Ragauskas šelpė daugiavaikes šeimas. Globojo gausios (šešių vaikų)
Kvederavičių šeimos sūnų Antaną – šis baigė Alytaus amatų mokyklą, o sovietiniais laikais,
baigęs Vilniaus universitetą, dirbo prokuroru.
Sunkus buvo sovietinis laikotarpis. Kad išmaitintų šeimą, vargonininkas pradėjo verstis ūkiškai. Augino gyvulių, turėjo daržų. 1945 m. buvo pakviestas mokytojauti į Simno
gimnaziją. Dvejus metus dėstė muziką, vadovavo mokinių chorui. Sovietinė valdžia reika-
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lavo atsisakyti vargonininko pareigų. Tačiau
bažnyčia, vargonai J. Ragauskui buvo neatskiriama gyvenimo dalis. Simno parapijos
vargonininku išdirbo 46 metus iki mirties.
Mirė 1966 m., palaidotas Simno kapinėse,
šiaurinėje pusėje.
(Dukros Natalijos Ragauskaitės-Žukauskienės prisiminimai, 2000 m.)

¿
Jokūbo Ragausko vargonininko
kursų (vedėjas J. Naujalis) lankytojo
liudijimas. 1919 m. N. RagauskaitėsŽukauskienės archyvas

½
Simno bažnyčios choras.
Sėdi iš kairės vargonininkas
Jokūbas Ragauskas, kunigas
vikaras Romualdas Vaičiulaitis ir
kunigas klebonas Juozapas Žemaitis.
Stovi iš kairės Elvyra Valatkevičienė,
Izabelė Daugirdautė, Kasparavičiūtė,
Ribinskas, Petras Kričena, Ona
Noriūtė, Daubarienė, O. Pavilonienė,
Valentukonytė, V. Tamulevičiūtė,
K. Cikauskas, B. Žiūkienė,
S. Kavaliauskienė, Marytė
Packevičienė, Elena Ragauskienė,
Radzvilaitė, A. Jurčiukonis,
A. Gruzinskas, Radzvilaitė.
Dešinėje matosi senoji varpinė.
Simnas, apie 1962 m.
A. Šeškevičiaus archyvas
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APIE VARGONININKĄ JUOZĄ STANKEVIČIŲ
J. Stankevičius gimė 1941 m. rugpjūčio 14 d. Smilgių kaime, Griškabūdžio parapijoje,
Kudirkos Naumiesčio valsčiuje, Šakių apskrityje. Tėvai buvo pasiturintys ūkininkai.
Juozas baigė Bagotosios pradinę mokyklą. Nuo mažens domėjosi muzika. Privačiai
mokėsi pas muzikos mokytojus Bagotojoje, Višakio Rūdoje. 1958 m. pradėjo vargonininkauti Gižų bažnyčioje, vėliau Kurtuvėnuose, kartu mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje.
1962 m. vargonininkavo Balbieriškyje.
Po priverstinio tarnavimo sovietinėje armijoje (1963–1966) 1967 m. sausį pradėjo vargonininkauti Simne. Sukūrė du chorus. 1996 m. dalyvavo Alytuje šv. Kazimiero bažnyčioe
Dzūkijos krašto bažnyčios chorų susiburime-koncerte, skirtame šv. Cecilijos sakralinės
muzikos ir bažnytinių chorų globėjai. Dalyvavo Šv. Angelų Sargų, Alytaus šv. Liudviko,
Balbieriškio, Pivašiūnų, Punios, Ūdrijos, Rudaminos, Šeštokų, Alytaus Šv. Kazimiero, Leipalingio bažnyčių chorai.
Pareigingas, parapijiečių gerbiamas. Susilaukė 3 dukterų, džiaugiasi 6 anūkais.
Bažnyčioje maldinikų mažėja, choristų taip pat liko tik ištikimiausi.

Simno bažnyčios jaunimo choras. Sėdi vargonininkas Juozas Stankevičius. Apie 1982 m.
J. Stankevičiaus archyvas
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Simno bažnyčios choras. Dešinėje vargonininkas Juozas Stankevičius. Apie 1982 m.

Simno bažnyčios choras. Pirmoje eilėje iš kairės: N. Kričenienė, A. Jezukevičienė, M. Griškonienė, J. Stankevičius, B. Stankevičienė, I. Sebestinienė; antroje – L. Sviderskas, O. Šlevienė, P. Kričena, R. Bugnienė,
A. Smaidžiūnas, O. Matusevičienė; trečioje – Z. Bagentavičienė, L. Bagentavičius, R. Šlevas, A. Tarasevičius,
I. Tarasevičienė, V. Kaleininkas, Š. Vasiliauskas, V. Navickienė. Simnas. 2020. J. Stankevičiaus nuotr.
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Epilogas
Kiekvienas miestas, miestelis, turintis bažnyčią, didžiuojasi jos istorija, nes bažnyčia
ilgus metus buvo ir ne viename mieste ar miestelyje tebėra dvasinio ir kultūrinio gyvenimo,
bendruomenės traukos, santarvės šventovė. Bažnyčia – ir architektūros paminklas, ne tik
menantis vietovės istoriją, garsius kraštiečius, šviesuolius, bet ir pasakojantis apie svarbius
visos Lietuvos istorinius įvykius, čia dirbusius kunigus. Mūsų protėviai buvo gilaus tikėjimo.
Jų darbštumas, meilė Dievui ir Bažnyčiai įrodyta išlikusiais darbais.
Šv. Jono Krikštytojo, Žolinės atlaidai Simne nėra tik sentimentų šventės, menančios,
kad tai, kas vyko praeityje, yra dabartis ir todėl mums teikia gyvenimo prasmę. Antuanas de Sent Egziuperi (1900–1944) rašė: Vaikystė – tai didelė žemė, iš kurios mes visi kilę532.
Šventovė mus veda ne tik į vaikystę, primenančią Kalėdų Senelio dovanas, spalvingas švieseles,
bet ir į viltį, į amžiną gyvenimą.
Nepaisydama dabar įsigalėjusio cinizmo, vartotojiškumo, Bažnyčia tęsia savo misiją
skatinti amžinąsias vertybes – būtį, gyvenimo prasmę ir tikėjimą. Bažnyčia daigina tikėjimo
Dievu ir pasitikėjimo vienas kitu daigą. Joje vyksta mūsų vertybių perkainojimas. Turėtų
atsiverti nauji mūsų sielos vartai, nes pro senuosius malonė negali įžengti į sielos vidų ir jos
paliesti. Bet ar ATGIMSIME mes? Vargu…
Svarbu, kad pripažintume, jog esame šios iškilios 500 m. istorinės sukakties dalis. Juk
ieškome kelio ne tik į savo namus, bet ir į savo dvasines gelmes. Tas kelias pirmiausia veda į
dvasinę ramybę, kurios mums taip reikia, kad įsiklausytume į save.
Šiandien rymo ta pati senutė Simno bažnyčia, teikianti žmonėms viltį, dvasinius lobius,
menanti senus laikus, kai buvo draudžiama ne tik melstis, bet ir užeiti. Bažnyčia ir dabar
išdidi ir ori, iškentėjusi pažeminimus, draudimus ir tikinčiųjų persekiojimus. Tai vieta, kurioje drąsiname vienas kitą, kurioje galime išdrįsti paprašyti „Ar gali pasimelsti už mane?“
ir kurioje išgyvename Dievo artumą. Tai ne pastato sienos. Tai – bendruomenė, kviečianti
patirti bendrystės džiaugsmą.
Liko kunigų darbai, taurios asmenybės šviesa, dvasios turtai – į juos turime įsižiūrėti,
juos pažinti, vertinti ir atsidėkoti. Pajuskime jų darbų prasmę, buvimą šalia mūsų, jų dvasios
gerumą.
Bažnyčia yra istorinė tikrovė, išlikusi slenkant amžiams ir pasiekusi šiandieną. Štai dėl
ko reikėjo rašyti…
Arvydas Šeškevičius, 2020 m.

532 A. de Saint-Exupery. Mažasis princas. 2009, 104 p.
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Tas renesansinis bažnyčios švytėjimas…
Tokia tad yra toji renesansine darna ir harmonija švytinti seniausia Sūduvos bažnyčia, bet su gyvais, net labai gyvybingais gotikiniais bruožais.

Šoninės navos ir centrinės navos langų arkos ir juos įrėminančios papildomos arkos kuria itališkųjų
palazzo atmosferą. Čia pat dera ir profiliuoti karnizai. Bažnyčios renesansiškumu abejoti negalima.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Vakarėjant, dangaus opališkai sodriame mėlyje, dar labiau išryškėja šventovės didingumas, lyg pats gražiausias brangakmenis Sūduvos karūnoje. Alytaus rajono savivaldybės archyvas, V. Kuchalskio nuotr.
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Vakariniame fasade dominuoja saikas ir santūrumas.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Laiptuoti kontraforsai – gotikos reliktas, bet renesansiškai supaprastintas.
A. Šeškevičiaus nuotr.
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Sudvigubintų pusapskričių arkų, virš jų esančių stačiakampių ir juose padarytų apskritų nišų
proporcijos nustatytos remiantis klasikine architektūra – graikų matematikais Euklidu ir Pitagoru.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Sudvigubinta niša, renesansinis reliktas. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Bažnyčia savo renesansiškai švytinčiu baltumu kontrastuoja su aplinka. A. Šeškevičiaus nuotr.

Darna pasižymi renesansinis bokštų monumetalumas ir smailių gotika. A. Šeškevičiaus nuotr.
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Gotikinis asimetriškas prebažnyčios langelis.
A. Šeškevičiaus nuotr.

Virš presbiterijos stogo centrinės navos sienoje – sudvigubintos pusapskritės arkos, patvirtinančios,
kad presbiterija pastatyta vėliau. A. Šeškevičiaus nuotr.
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¿
Švč. Mergelės Marijos koplyčios sieną
puošia renesansiniai toskaniškojo
orderio piliastrai ir pusapskritės arkos,
o svarbiausia – atikas.
Tai ir yra Renesasnsas.
A. Šeškevičiaus nuotr.

½
Čia tarp savęs konkuruoja vitališkoji
renesansinė (Švč. Mergelės Marijos
koplyčios) ir akademiškoji
neoklasicizmo (Mažosios zakristijos)
stilistika – lyg tarp žaliuojančio medžio
ir sausuolio. Vikipedijos informacija

294

Priedas
GYVENIMUS IR LIKIMUS BYLOJANTYS DOKUMENTAI

LKB Kronika NR. 41
KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ PROTESTAI

Lietuvos KP CK Pirmajam sekretoriui P. Griškevičiui,
Lietuvos TSR Respublikiniam Prokurorui
Simno parapijos tikinčiųjų
PAREIŠKIMAS
Mes, žemiau pasirašę Simno parapijos tikintieji, pareiškiame savo protestą ryšium su
š. m. rugsėjo mėn. 5 d. laikraštyje „Tiesa“ buvusia žinia apie įspėjimą kunigams — Viduklės
bažnyčios klebonui A. Svarinskui ir Kybartų bažnyčios klebonui S. Tamkevičiui — už skleidimą pamokslų metu aiškiai melagingų prasimanymų, šmeižiančių tarybinę valstybinę ir
visuomeninę santvarką. Kun. S. Tamkevičius mūsų parapijoje dirbo 5 metus. Mes jį pažinome kaip dorą, sąžiningą ir uolų kunigą. Tokiais kunigais Bažnyčia ir tikintieji gali tik
pagrįstai didžiuotis. Mūsų bažnyčioje kun. S. Tamkevičius yra pasakęs daugybę pamokslų,
tačiau niekada negirdėjome, kad jis būtų kalbėjęs apie ką nors netiesą.
Taip pat esame nekartą girdėję kalbant per atlaidus, rekolekcijas jokių melagingų
prasimanymų. Kas išdrįso taip melagingai apskųsti šiuos du uolius ir tikinčiųjų gerbiamus
kunigus?
Prašome neteisingus skundėjus sudrausti ir liautis persekiojus kun. A. Svarinską ir kun.
S.Tamkevičių.
1979 m. rugsėjo mėn, 16 d.
Pareiškimą pasirašė 269 Simno parapijos tikintieji
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Gimnazisto Jono Mažeikos brandos atestatas, išduotas Seinų triklasės miesto mokyklos.
1914 m. LMAVB, RS F342-21676
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Jono Mažeikos stojimo į Vilniaus kunigų seminariją stojamųjų egzaminų rezultatai. 1914 m. LMAVB, RS
F342-21677
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Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus, kunigo Felikso Martišiaus užpildyta Švietimo valdybos
Vidurinio mokslo departamentui skirta anketa. LCVA, R-629, ap. 1, b. 139
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F. Martišiaus anketos tęsinys. 1942 m. LCVA, R-629, ap. 1, b. 133
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Simno klebono Vincento Merkevičiaus (1870–1961) rekomendacija priimti Paulių (Povilą) Dabulevičių
į Vilniaus kunigų seminariją. 1912 m. LMAVB, RS F342-7787
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Išrašas iš Žydų gelbėjimo ir atminties įamžinimo skyriaus aprašo, patvirtinantis,
kad kunigas Vincas Šeškevičius 1941 m. šelpė Simno geto žydus. 1996 ., Nr. 322. VVGŽM, GS, f. 1, b. 2213
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Kunigo Vinco Šeškevičiaus autobiografija.
Šunskai, apie 1949 m. LCVA, F. R-181, ap. 6, b. 43
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Kunigo Antano Aleksandravičiaus autobiografija.
Miroslavas, 1947 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 43
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Kunigo P. Lingio dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 26
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Kunigo P. Lingio dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 26
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Kunigo P. Lingio autobiografija, 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 26
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Kunigo K. Kazakevičiaus autobiografija. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo K. Kazakevičiaus dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo K. Kazakevičiaus dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo Antano Zakaryzos dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo Antano Zakaryzos dvasininko anketa. 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo Antano Zakaryzos autobiografija. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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Kunigo Antano Zakaryzos autobiografija. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19

313

Kunigo Juozapo Berteškos (1923–1990) autobiografija. Veisiejai, 1966 m. LCVA, f. R-181, ap. 6, b. 19
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LR švietimo ministro prof. J. Tonkūno pasirašytas buvusio Simno vikaro Antano Elizeušo Adomaičio Pontifikalinio šventosios muzikos instituto Romoje diplomo pripažinimo raštas. 1936 m. LMAVB, RS F-342-15036

315

Kunigo A. E. Adomaičio autobiografija. 1936 m. LMAVB, RS F-342-15036
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Terminų žodynėlis
Baldakimas (it. baldacchino) – iš medžiagos pasiūta konstrukcija su keturiais kotais,
simbolizuojanti po ja esančio asmens ar daikto išskirtinumą, šventumą, atsiribojimą nuo
žemiškosios būties.
Baliustrada (pranc. balustrade) – ažūrinė sienelė, apsauganti terasą, balkoną, laiptinę,
bažnyčios vargonų tribūną.
Činšas (vok. Zins, lenk. Czynsz, lot. census) – feodalinių ir vėlesnių laikų Europos
žemės renta, baudžiauninkų ir laisvųjų žmonių, žemės naudotojų arba laikytojų mokama
žemės savininkui pinigais arba natūra. Jų santykius reguliavo činšo teisė.
Draperija (pranc. draperie) – klostėmis suklostytas audinys interjerui puošti.
Glorija (lot. gloria – šlovė) – aureolė iš tiesių ar vingiuotų išcentrinių spindulių, supanti šlovintiną objektą.
Elekcija (lot. electio) – rinkimai, pvz., Lenkijos karaliaus rinkimai, arba pasirinkimas,
atrinkimas.
Empora (vok. empore) – viršutinė bažnyčios, pilies ar rūmų interjero dalis (aukštas,
galerija, balkonas, tribūna) paremta kolonomis arba piliastrais, dengta skliautais, atitverta
turėklais.
Hipoteka (lot. hypotheca) – užstatas, įkeitimas.
INRI – sutrumpinta lotyniška frazė Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, reiškianti
„Jėzus nazarietis, žydų karalius“. Santrumpa dažnai vaizduojama Jėzaus nukryžiavimą
simbolizuojančiuose kryžiuose. Pagal evangelijų pasakojimą šį užrašą valdytojas Poncijus
Pilotas liepė užrašyti ant lentelės ir prikabinti prie kryžiaus virš nukryžiuoto Jėzaus Kristaus. Šis jo sprendimas labai nepatiko tuometinei žydų religinei bendruomenei, ji reikalavo,
kad užrašas būtų pakeistas į „Jis skelbėsi žydų karaliumi“, tačiau valdytojas savo sprendimo
nepakeitė.
IHS – viena iš Jėzaus Kristaus monogramų. Graikų abėcėlės raidės, reiškiančios Jėzaus
Kristaus vardą graikų kalba.
Kartušas (pranc. cartouche, it. curtoccio) – puošniai įrėminta plokštuma, skirta įrašui,
herbui, emblemai. Kartušo rėmą puošia ornamentai.
Koliatorius (lot. collator) – bažnyčios fundatorius ar jo įpėdinis, turėjęs teisę skirti
bažnytines pareigas.
Konsistorija – kardinolų susirinkimas, kuriam pirmininkauja popiežius.
Kaneliūros (pranc. cannelure) – negilūs lygiagretūs, dažnai statmeni grioveliai, vagojantys kolonos liemenį.
Kryžiaus dienos – giedojimai prie kryžių pirmas tris savaites po šv. Velykų, susitaikymo, sveikatos ir derliaus maldavimo dienos. Bažnyčiose tuo laikotarpiu giedodavo litanijas,
kaimuose anksti iš ryto pasipuošę žmonės giedodami litanijas eidavo melstis prie apipintų
žolynais kaimo kryžių: vieną dieną – prie vienų, kitą dieną – būtinai prie kitų. Tomis dienomis buvo patariama sėti žirnius, bet nesėti miežių ir avižų (kad jų varpos nesikryžiuotų),
nesodinti bulvių, neausti (siūlai susiraizgys), mėsos nevalgyti (javai bus susipynę). Buvo
tikima, kad tomis dienomis atgyja kregždės533.
533 J. Blažiūnas. Kryžiaus dienos. Šeštinės – Kristaus į dangų žengimas. Bernardinai.lt. 2008, gegužės 4.
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LKMA – Lietuvių katalikų mokslo akademija.
Mensa (lot. mensa – stalas) – pagrindinė Katalikų bažnyčios altoriaus dalis, Viešpaties
stalas, prie kurio aukojamos šv. Mišios.
Majoratas (lot. majoratus – vyresnysis) – teisiškai reglamentuotas valdų paveldėjimo
būdas, kai visas žemes ir kitas valdas paveldėdavo vyriausias palikuonis pagal pirmą
giminystę. Majorato teisė stiprino aristokratijos įsigalėjimą visuomenėje.
Mišparai (lot. vesper – vakaras) – vakarinės pamaldos. Kilo iš žydų tradicijos melstis tris
kartus per dieną. Pagrindinės mišparų dalys yra pasveikinimas, himnas, psalmės, skaitiniai,
Responsorium, Magnificat, maldavimai, „Tėve mūsų“, Dienos malda ir palaiminimas534.
Pakamaris (lenk. podkomorzy) – vienas iš aukščiausių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ir žemietijų valdžios pareigūnų, teisėjas
ginčuose dėl valstybinių sienų pakamario teismuose. Lietuvos didysis pakamaris priimdavo miestelėnų prašymus karaliui, parengdavo juos ir perduodavo karaliui. Be to, dvaro
pakamaris rūpinosi karaliaus saugumu dvare. Pareigybę Lietuvoje ir Lenkijos karalystėje
įsteigė Vladislovas Jogaila apie 1398 m.
Palivarkas (iš lenk. Folwark ir iš vok. Vorwerk) – dvarui priklausantis ūkinis ir administracinis kompleksas. Palivarką paprastai sudarydavo administracijos pastatas, ledainė,
sandėlis, kumetynas, svirnas, tvartas ir malūnas.
Patena (lot. patena) – plokščia lėkštelė Ostijai padėti ir kieliko taurelei pridengti.
Privilegija (lot. privilegium) – išimtinė teisė arba lengvata, suteikiama asmeniui, organizacijai, luomui, gyvenvietei, sričiai, grupei; feodalizmo laikais buvo vadinamas ir raštas,
kuriuo ta teisė suteikta.
Prokuratorius (lot. procurator – globėjas, valdytojas, patikėtinis) – asmuo, teikęs teisinę
pagalbą asmenims ir atstovavęs jiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismuose.
Retabulas (lot. Retabulum – sienelė) – altorių puošimo elementas su šventųjų paveikslais ir skulptūromis.
Sinodas (gr. synodos – susirinkimas): 1) katalikų bažnyčioje – vyskupijos dvasininkų,
kelių metropolijų arba viso krašto vyskupų susirinkimas; 2) protestantų bažnyčioje –
bažnyčios valdžios organas – dvasininkų ir pasauliečių susirinkimas bažnyčios reikalams
spręsti; 3) rusų stačiatikių bažnyčioje – bažnyčios valdžios organas, patariamasis organas
prie Maskvos ir Visos Rusios patriarcho.
Suplikacijos (lot. supplicatio – viešas maldavimas) – maldaujamo pobūdžio religinės
giesmės.
Tabernakulis (lot. tubernaculum – priedanga, trobelė) – katalikų bažnyčios altoriaus
įrenginys Ostijai ir komunikantams saugoti, stovintis ant Viešpaties stalo.
Valakas – apie 21,38 ha žemės sklypas. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas
Augustas įvesdamas valakų sistemą visiškai pertvarkė žemės ūkį. Pagal valakų reformos
įstatymą valstiečiams buvo paskirta po vienodą žemės kiekį – valaką – ne dvaro teritorijoje.
Su šia reforma valakas pasidarė ūkio vienetas: nuo jo buvo imami mokesčiai ir einamos
pareigos. Naudotas iki metrinės matų sistemos įvedimo 1921 m. sausio 1 d.
Vindikacija (lot. vindicatio – gynimas, apsauga) – turto savininko arba asmens,
turinčio operatyviojo tvarkymo teisę, reikalavimas (ieškinys) grąžinant jo turtą iš asmens,
valdančio jį be teisėto pagrindo.
534 https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Misparai
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Žinios iš vyskupijų. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. 1984, Nr. 62. http://www.lkbkronika.lt/index.php/62kronika-1984-m/2837-zinios-is-vyskupiju.html
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Asmenvardžių rodyklė
Abeciūnienė Agota 177

Ąžuolaitytės 272, 273, 278

Abromaitis Antanas 74, 81, 100

Babilius Jonas 16, 32

Abromaitis Baltramiejus 124

Bachas 262

Abromaitis Nikodemas 74, 81

Bačkis Audrius Juozas 253

Abromaitis Petras 53

Bagdanavičius 96, 108, 182

Abromavičiūtė Kotryna 90

Bagdanavičius Bronius 90, 111

Adalbertas 9

Bagdonas J. 267

Adamkus Valdas 253

Bagdonas 231

Adomaitienė (Senkaitė) Marijona 221

Bagentavičius L. 287

Adomaitis Antanas Elizeušas 221, 315, 316

Bagentavičienė Z. 287

Adomaitis Justinas 231, 322

Bagušinskaitė E. 161, 162

Adomaitis Juozas 218

Bak 31

Adomavičius Jonas 198

Bakutis 240

Akelevičius 52

Bakunauskas Andriejus 205

Albrechtas (Prūsijos kunigaikštis) 13

Balcevičius 43

Aleksandras I (Rusijos imperijos caras) 177

Balčiūnas Arydas 255

Aleksandras Lietuvos didysis kunigaikštis 16, 19

Balčytis V. 165–167

Aleksandras II Rusios caras 47

Baliliūnaitė Dangira 40, 41

Aleksandravičius Antanas 182, 218, 256–258, 313, 322

Balkevičius Jonas 179

Aleksandravičiūtė A. 32, 33, 54, 117, 122, 127, 129, 131,
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Balkevičius Juozas 179

Aleksejus Michailovičius (Rusijos imperijos caras) 18

Banzaitė-Matusienė Stasė 95, 282

Ambrasas Jonas 110

Baranauskas Antanas (vyskupas) 55, 71, 76–80, 215, 234

Ambrasas Kazimieras 110, 112

Baranauskas Jonas 238

Ambrasas Konastantinas 112

Baranauskas Stasys 192

Ambraziejus (naujakurys) 177

Barauskas S. 113, 181

Ancuta Felicijus 198

Baranavičius Antanas 199

Andriejus (vyskupas) 10

Barkauskas Mykolas (kunigas) 31, 198

Andruškevičius Povilas 50

Bartasevičius Eliziejus 202, 204

Andziulis Pijus 214

Bartoševičienė Uršulė 50, 184

Astrauskas 48

Bartoševičius Andriejus 204

Astrauskas Jurgis 193

Baleliūnas Arvydas 91, 96

Ancypa Adomas 198

Baltrušaitis 99

Anilionis P. 117

Baltuškonis Pranas 88

Antanaitis 51

Baltruškonienė O. 228

Augustaitis P. 19

Bartusevičius 48

Auštrevičius Česlovas 111

Bartuševičius Jurgis 50

Auštrevičiūtė-Šeškevičienė Valerija 83, 281, 283

Bartuševičiūtė 50

Ąžuolaitis Alfonsas 278

Barzda 70
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Balkūnas A. 177

Barzdokaitė 219, 229

Budreika 53

Beinaravičius Aleksandras 228, 235

Bukantauskas 65, 66

Bekas Karolis Holšteinas 18, 59, 60, 77

Bukotas Konstantinas 43

Berčiūnaitė-Krasnickienė Adelė 85, 87, 92, 107, 223,
224

Bulevičius Gediminas 36, 121, 140, 253–255

Berteška Juozapas 93, 95, 97, 109, 182, 230–234, 250,
280, 314

Buškauskas Tadas 179

Berteška Petras 230
Bethovenas L. 262
Biały-Bielickis 25
Bičkauskas Kazimieras 214, 220
Bičkauskas Mykolas 34, 60, 64, 65, 199
Bilotienė J. 121
Bindokevičius Augustinas 200
Biržys Petras 39, 136
Blaževiča Kostė 88
Blaževičius Baltramiejus 179
Blaževičius Simonas
Blaževičius Vytenis 110
Blažejevičius Ambrazas 43
Bliumas J. 68
Blombergas Leopoldas 147
Bobkovas 275
Bolevičius J. 177
Boldokas Karolis 209
Boruta Kazys 190
Boruta Jonas 112, 114
Borutaitė-Starkienė Petronėlė 189, 190
Bogdanavičius Maksimilijonas 198
Bona Sforca 22
Brazevičius Pranciškus 204
Brazdžionis Bernardas J. 227
Brežnevas L. I. 111, 116
Bugnienė R. 286
Bruneizerytė V. 162, 168
Brunonas (vyskupas) 9
Brunza Mykolas 220
Brundza K. 235
Bružikas Jonas 218
Bubnys P. 111
Bucevičiūtė N. 256, 258, 322

Burbaitė O. 228, 232
Butanavičius 52
Butkuvienė Anelė 64
Bužermanienė Lina 2, 6, 336
Bužinskis Mikalojus 198
Chmelnickis Bogdanas 30
Chmielevskis Jonas 39, 57–59, 136, 185, 187, 199
Chmielevskienė Ona 57, 58
Chmielevskytė-Tadvenienė Antanina 57
Cibulskas 96
Cibulskaitė Katerina 194
Cibulskaitė Teklė 193
Cibulskas Tadas 43, 200, 202
Cibulskienė A. 246
Cikanaitė Emilija 90, 235
Cikanavičius Antanas Felicijonas 198
Cikauskas K. 284
Čajevskis 63
Čekanskis Mykolas 30, 198
Čepukis S. 214
Čepulis Bernardas 221
Čepulevičius Juozapas Hilarijus 202
Čepulevičius Pranciškus 202
Čerechavičius 48
Čerkauskas 259
Čitavičius Vincentas 210, 211
Čiurlionytė Aldona 263
Čižauskas Antanas 167
Čižauskas Ignas 214
Čižikas Česlovas 182, 231
Dabulevičius 51
Dabulevičius Antanas 88
Dabulevičius Paulius Česlovas 259, 300
Dailidė Vincas 52, 53
Dainauskaitė Eugenija 113
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Dainauskas Laurynas 73

Eidzetavičius Tadas 26, 176

Dainonis A. 103

Flex Valter 196

Dambrauskas 66

Francūzevičius Julius Mykolas 187, 202

Dambrauskas Mykolas (kunigas) 178

Frydrichas Vilhelmas III Prūsijos karalius 18, 59, 60

Dambrauskas Nikolajus 197

Gajauskienė J. 246, 251

Dambrauskienė Danutė 136, 138, 139, 241

Garalevičius Jonas 147

Danielius Juozas 99, 210, 214

Gauronskis Zigmas 63

Danyla 16, 21

Gavinskis 61

Daubarienė 242, 284

Gegužinskas Andrius 147

Daugelis Oskaras 138

Gegužinskienė Magdalena 147

Daugirda Vikentijus 88

Geištaras Antanas 43

Daugirdaitė Agota 193

Gelčys Gytis 117

Daugirdaitė Izabelė 228, 232, 235, 242, 251, 284

Geraltauskas A. 117

Daugirdaitė-Sruogienė V. 43, 46

Gerdžiūnas Vincas 52, 53, 204, 207

Daugirdžiūtė (Daugirdaitė) Rožė 106

Gezeckis Aleksandras 198

Daugvilytis Adomas 197
Daukša Mikalojus 70

Gidžiūnas Vincas Viktoras 13, 73–75, 78, 81, 85, 136,
259

Daunoravičius Kazimieras 59, 60

Giedraitis 70

De Rommer 43

Giniūnaitė Albina 81, 94, 95, 266

De Tiški Andriejus, Jurgio 21

Girdauskas Jurgis Rokas Duninas 23, 26, 57–59, 176,
199

Didinskas Juozapas 202, 205
Didvalevičius Vaclovas 200
Didžiapetrienė G. 269
Didžiulienė Laima 269, 270

Gylius Kazys 52, 53
Glinskis Mykolas 19
Glodziesilskis Povilas 197

Didžiulis Algimantas 267, 269, 270

Glovackis Ambraziejus 21, 48–54, 61–64, 87, 88, 121,
170, 179, 184, 194, 196, 202–206

Didžiulis Vytautas 269

Godlevskiai 55

Dirmontas Jonas 64

Golubas Avramas 249

Dlugoborskas Kostas 109

Grajauskas 82

Dlugošas Janis 10

Grakauskas Rokas 198

Domeika Hijacintas 202

Gražys Jonas 114

Dominauskas Kazimieras 267, 268

Gražuliai Monika ir Antanas 252

Donavojus Jonas 197

Gražulis Juozapas 117, 250–253, 279, 280

Dragevičius Liudvikas 199

Grėblikaitė Morta 189, 190

Duisburgas 13

Grigaitis Aleksandras 243

Dumčius Vincas 239

Grigaitis Jonas 243

Dūdytė Aldona 95

Grigaitytė-Samuolienė-Žemaitienė Antanina 236, 243

Dvaranauskas Vincas 239

Grigalius XV 79

Dzevs Grigorijus 200

Grikevičius 43

Dzitovieckas Andrius 32

Grinkevičius Simonas 208, 209

Egziuperi Antuanas de Sent 287

Grimza Vaitiekus 198
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Grimža Albertas 30

Jakimavičius Romualdas 110

Grinevičius Adomas 52, 53

Jakubonis Tonšulas 24

Griškevičius Algis 115

Janavičius Juozas 179

Griškevičius Petras 295

Jankaitis Vincentas 208, 209

Griškonienė Marytė 235, 242, 286

Janulis Anastazas 114

Grybauskaitė Dalia 2

Januškevičius Domininkas 43

Gruštas Kiprijonas 203

Jarmalavičius A. 251

Gruzinskas A. 521, 584

Jarmalavičius B. 251

Gudeliauskas Česlovas 110, 282

Jarmalavičius Juras 73

Gudynas P. 121, 254

Jaroševičius Mykolas 63, 64, 93, 209

Gumauskas Rolandas 279

Jaroševičius Antanas 93

Guogis Vytautas 251

Jaroszewicz A. 64

Gurčiūtė 251

Jasinskas Juozapas 204, 207

Gustaitis Juozas (vikaras) 73, 74, 81, 82, 208, 210, 211

Jasiulevičienė Regina 65, 73

Gustaitis Vytautas (kunigas) 174, 186, 247, 250, 253

Jemzely 200

Gustavas Adolfas 41

Jermalavičiūtė V. 220

Gutauskas Algirdas (klierikas) 218, 265, 266

Jezukevičienė A. 286

Gvildienė A. 262

Jogaila Lenkjos karalius ir LDK kunigaikštis 10, 318

Havelas Jonas Jurgis 198

Jokimaitienė Janina 269, 270

Helmanas Antanas 202

Jokubauskaitė 50

Helmanas Eliziejus203

Jokubauskas Fabijonas 200

Helmanas Kazimieras 203

Jokūbas prie Dusios 21

Herkyk 21

Jonas Kazimieras 41

Holakas Jozefas 54, 97

Jonas Paulius II 242, 247

Hrynevičius (Grinevičius) Viktorinas Aleksandras 26, 43

Joninas 104

Idzikauskas Kristupas 32

Jonkaitis Vincas 52, 53, 204

Iljiničius Jurgis Jonaitis 18

Josefavičius Jonas Jurgis 199, 200

Ivanauskas Povilas 21
Ivanavičius Juozas (kunigas) 170, 204, 206

Jovidas Pranciškus Antanas Bonaventūra 33, 35, 39,
42, 43, 64, 170, 199

Ivanova Z. 220

Jučas M. 175

Izdebskis Albertas (kunigas) 25, 30, 178, 197

Judikevičiūtė Janina 112

Izdebskis Mykolas 178

Juknelevičius I. 251

Jablonskis Alfonsas 198

Juodviršis Jonas 220

Jacevičius Antanas Juozas (kunigas) 25, 31–33, 145,
170, 178, 198

Jurčiukonis A. 251, 284

Jaciunskis 202

Juozulis 24

Jaciunskienė 229

Juškauskaitė Julija113

Jad Vašem 249

Juškauskas 85, 228, 232

Jakidlauskas Severinas 202

Juškauskas Jonas 91, 96

Jakimavičius Antanas 110

Juškauskas Petras 193

Jakimavičius Leonas (kunigas) 110, 114, 139, 260

Juškauskienė E. 251

Jurgaitienė Aleksandra 18
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Kadzilauskas 228, 232, 235

Kyguolis A. 251

Kadzilauskienė V. 242, 251

Kiveris Albinas 95, 233

Kačinskas Petras 42, 199

Kiveris Stasys 95, 233

Kaleininkas V. 286

Kizelytė V. 121

Kalinauskas Konstantinas 48

Kleinota Algimantas 232

Kalinauskas Norbertas 199

Klimas Petras 215, 216, 264, 265

Kalinauskaitė Janina 95

Klimavičius Jonas 97

Kaluškevičius B. 275, 277

Klimavičius Juozas 261

Kaminskas Mikas 32, 192

Klimavičienė M. 242, 251

Kapočius T. 160, 161

Klimecha Janona 209

Karalevičius Andrius 52, 53

Klimovičius E. 157

Karalius Adomas 97, 124, 129, 141, 144, 152, 153

Klučinskas Ignotas 202

Karalius Sigitas 87

Kneiziai V. ir V. 253

Kardokas 52

Knyzaitė Kotryna 275

Karčiauskaitė Veronika 90, 281

Knyzaitė-Sendienė Monika 271, 275–279

Karčiauskas Vitas 110, 114

Kochanskis 198

Karevičius Pranciškus 71

Kojenas Simonas 219

Karickis Julius 43

Komaras Aleksandras Ignas 32, 178, 198, 199

Karolis X Gustavas 41, 197

Komuleus Aleksandras 69

Karosas Antanas (vyskupas) 42, 81, 214, 215, 219, 225

Končius 219

Karpavičius Mykolas Pranciškus 42

Kondel Justinas 43

Kasiulis Matas 82

Kondrotas B. 266

Kasiulis Vytautas 82

Korzonas Stanislovas 32

Kasperavičius 48

Kovaliovas Sergejus 112, 114, 247

Kasparavičiūtė 284

Krakauskas Jonas 52, 53

Katilius Mykolas 221

Krasauskienė Marija 266

Katovičius Jonas 25

Krasnickas Juozas 6

Kaubrys D. 41, 192

Krateris Kole 19

Kauneckas Jonas 114

Kričena Petras 67, 235, 251, 284, 286

Kavaliauskaitė Ona Virginija 90, 91, 112, 233, 246, 281

Kričenienė Zosė 85, 235

Kavaliauskas Antanas 91, 96, 182, 231

Kričenienė N. 286

Kavaliauskas Jonas 110, 233

Krincevičius Viktorino Aleksandras (kunigas) 176

Kavaliauskas Tautvydas 110, 114

Krippendorfas 50

Kavaliauskienė Stasė 246, 284

Krivickienė A. 246

Kazakevičius Kazimieras 260, 307–309

Križinauskaitė R. 256, 258, 322

Kazakevičiūtė Brigita 193

Krugelienė (Viselgaitė) Julija 90

Kazlauskas Jordanas 230, 282

Krupavičius Mykolas 223, 231

Kęsgaila Stanislovas Jonaitis 19

Krupskis Pranas Mikas 65

Kęsgailaitė Barbora 19

Krušinskas Kostas 111

Kielčevskis Jonas Kristupas 129

Krušinskas Petras 66
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Krušinskas Simonas 179

Lengevičius Jurgis 198

Krušna Vladas 36–38

Leninas V. I. 11, 107

Krušnauskas Kazimieras (kunigas) 108, 109, 227–230,
233, 239, 281, 319

Leonavičius Mykolas 210, 211

Krušnauskas Kazys (tėvas) 227

Leonavičiūtė Ona 230

Krušnauskienė M. 230

Levickis Juozas 27

Krutulis Robertas 91, 96

Liaukai Aloyzas ir Andrius 140, 254

Kučinskas Ignas 111

Lingys Pranciškus 219, 223–225, 304–306

Kučinskas Juozas 91

Lipnickis 198

Kučkūnas Tomas 24

Liublinskas Stanislovas 88

Kučkūnas Laurynas 24

Liublinskienė Z. 251

Kukalis 61

Luckus Juozapas 220, 221

Kumpaitis 280

Lukoševičius Ambrazas 204, 206

Kumpienė Irena 268

Maciejauskas Feliksas 204

Kumpis Kazys 268

Macijauskas (inž.) 103

Kunickis Antanas 43

Maciunskas Andrius 199

Kupčinskaitė Albina 95

Mačiulskis N. 103, 104

Kupriūnaitė-Želionienė Jūratė 66, 281

Mačiūta Petras 243–245

Kupstaitė Elena 70, 283

Maginavičius Ciprijonas 199

Kurčevskis J. 30

Majakovskis V. 263

Kurmauskas Stanislovas 239, 251

Makštutis 117

Kutas Juozapas 210, 213

Makštutienė Meilutė 275

Kvederytė 236

Malaškevičius 96

Kvederavičius Antanas 283

Malinauskas Juozas 179

Kvederavičienė G. 235

Mankauskas V. 68

Kvietkauskas Mindaugas 6

Mankeliūnas M. V. 269

Kviklys Bronius 16

Marčiukaitis A. 111

Lakickas 215

Marčiukaitis J. 277

Lapienis Vladas 114
Lapinskas Algimantas 91

Marčiukonis Juozapas 84, 189, 218, 219, 226, 227,
272–278, 322

Lapinskas K. (dekanas) 21, 63

Marčiukonis Vincas (sūnus) 278

Lapinskas Simonas 52, 53

Marčiukonis Vincas (tėvas) 271

Lapinskaitė Veronika 90, 91, 188, 233, 281

Marčiukonienė Marijona 271, 278

Lapinskienė Lionė 199, 323

Mardosa Bronius 116

Lariūnas Jonas 114

Mardosaitė Albina 95, 231

Lavutas Aleksandras 112, 114, 247

Mardosaitė Regina 95

Lebickas 178

Marksas Karolis 11

Lekešius Vincentas 205

Martišius Feliksas 186, 234–236, 239, 240, 298, 299

Lekevičius Vincas 202

Martišienė Marija 219, 229

Leknevičius Silvestras 200

Martynas iš Balbieriškio 21

Lelevičius Aleksandras 200

Masalskienė Elžbieta 128

Leonavičius Silvestras 214
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Masalskis Demetrijas 128, 129

Moderovičius Vincentas 171 176

Masalskis Ignotas Jokūbas 64

Moirzimas Honoratas 202

Masalskytė-Kielčevskienė Darata 128, 129

Moises 268, 270

Maslauskas P. 208

Monkevičius (kunigas) 31, 198

Mašinskas A. 103, 104

Montvila Česlovas 96, 231

Matulaitis-Matulevičius Jurgis 71

Morgis Mikita 21

Matulaitis-Labukas Juozapas 242, 262

Moroza Jonas 111

Matulevičius Juozapas 54, 114, 116, 117, 154, 172, 239,
247, 250, 251, 253, 254, 279

Moroza Juozas 111

Matulevičius Kazimieras 142

Miknevičius A. 192

Matulionis Teofilis 230

Mikuličius Boguslavas 59, 77

Matusevičienė O. 286

Mikuličiūtė Aleksandra 60, 77

Mazurkevičius Jonas 205

Mikuličiūtė Marijona 60, 76

Mazurkevičius Vincentas 11

Mikuličienė 77

Mažeika Algis 91, 182, 231

Miliūtė Zigmunda 281

Mažeika Jonas 262, 296, 297

Matuškaitė M. 127

Mažeikienė V. 242, 251

Muravjovas M. 48

Maželis Petras 245, 246

Narauskas Vaidotas 282

Mebatažinskas Silvestras 87

Narauskas Vladas 282

Mejeris 238

Narauskienė A. 246

Melevskytė Ieva 87

Narbutas Protas 63

Menčinskas Matas 156

Narjauskas J. 215

Merkevičius Vincentas 99, 213, 214, 300

Narkevičius Mykolas 43

Meškelaitis 70

Narmuntavičius Juozapas 23

Micelis 235

Nasutaitis Jonas 18

Mikulskas 95, 96, 233

Nasutaitytė Ona 18

Miliauskaitė Gražina 90

Naško Andrius Koznačėjus 20, 21

Miliauskas Rimas 110

Naujalis Juozas 282, 284

Milius Antanas 73, 124

Navickaitė Genovaitė 112

Mindaugas Lietuvos karalius 9, 10, 42

Navickaitė O. 246

Miseviča Feliksa 88

Navickaitė V. 251

Misevičius Martynas 193

Navickienė V. 286

Misevičius Liudvikas 199, 200

Navinskas J. 177

Miškauskas Mikalojus (kunigas) 42–45, 59, 60, 64,
145, 147, 154, 170, 178, 179, 185, 187, 200

Navys 91

Mitranauskas 31
Mykolaitis-Putinas V. 215
Mocartas A. 262
Moderovičienė Kotryna 176
Moderovičius 21, 63,
Moderovičius Janas 171, 176
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Miklaišėnas Jonas 24

Nechumas 249
Niedzinskis 21
Nikolajus I 46, 51, 206
Noreikienė Genė 136, 138, 139, 241
Noriūtė Ona 251, 284
Norvila Rimantas (vyskupas) 8, 191, 254, 255, 319

Novikienė Magdalena 278

Peteris Mykolas 200

Obrymskis Mykolas 197

Peteris Teofilius 200

Ochmanskis J. 30

Petkevičius Edvardas 191

Oldakauskas Andrius 43

Petkevičius Motiejus 198

Opalinskis Lukas 30

Petraitis Augustinas 229

Orzekovskis Juozas 43

Petras I 30

Ostrovskis Samuelis 178

Petrauskas Kipras 184

Ovsiany 43

Petrauskas Motiejus 239

Ožys 70

Petrukonis Rimas 110

Pabrėža Jurgis Ambraziejus 259

Petrušauskas Antanas 198

Pabrėža Liudvikas 200

Piaseckis Angelus 198

Pacevičaitė M. 67

Pietrzeniskauskas S. 47

Paciežinskas Andrius 199

Pizevinskis Baltramiejus 21

Packevičius Jonas 84

Pliaterytė Emilija 46

Packevičius Juozapas 261, 323

Plumpa Petras 112, 114

Packevičius Petras 91

Podelskaitei Chmielevskienė Ona 57

Packevičienė Marytė 246, 251, 284

Podkomorzienė-Turčinienė 60

Packevičiūtė Stasė 95, 231

Polikauskas Jonas 21

Paketuris Marijonas Edvardas 42, 43

Poncijus Pilotas 46, 317

Palemonas 69

Poniškaitis Arūnas 254

Palovinskas Jonas 198

Popietauskas Kornelijus 200

Paltarokas Kazimieras 238, 250, 255

Popravskis Julijonas 200

Palubinskas Antanas 216

O. Povilonienė (Navickaitė) 246

Palubinskas J. 258

Pozavzeckis 104, 105

Paplauskas Juozapas Antanas 31, 198, 199

Prapiestis Juozas 115

Paškevičius Baltazaras 43

Preikšas Juozas 238, 258

Paškevičius Jonas (kunigas) 198

Prialgauskas Henrikas 224

Paškevičius Karolis 193

Przialgauskas Ambrasas 199

Paškevičius Tomas 60, 64

Pšigockienė Angelė 188

Paulauskas Konstantas 193

Purvinskis Timotiejus 43, 200

Paulauskas Liudvikas 200

Pušinis Bronius 230, 240

Paulauskas (vargonų meistras) 147

Puzaras Petras 250

Paukštys Bronislovas (kunigas) 243, 248–250

Račiūnas Pranas 114, 210, 213

Paukštys Skirmantas Juozas 249

Radvila Jurgis 69

Paulenis 52

Radvila Mikalojus 19

Paulavičius Konstantinas 11

Radvilaitė Barbora 22

Pauža J. 68

Radvilaitė Sofija 19, 69

Pavilonienė O. 284

Radzevičius Juozas 242, 251, 255

Pesys A. 208

Radzinskas Felicijonas 200

Pėstininkas V. 215

Radzinskis (Radžiūnas) Petras 210, 211
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Radzvilaitė 284

Sakalauskas M. 172

Ragauskas Amandas 96

Saldukas Nikodemas 267, 268

Ragauskaas Aloyzas 96

Samodovičius Petras 43

Ragauskas Brunonas 84

Samuolienė Antanina 236, 243

Ragauskas Jokūbas 84, 85, 185,186, 188, 196, 228, 232,
235, 241, 246, 282–284

Samuolis Kazimieras 243

Ragauskas Pranas 235

Sapiega A. 29

Ragauskaitė-Žukauskienė Natalija 84, 85, 90, 91, 95,
181, 218, 222, 224, 225, 227, 228, 233, 246,
273, 283, 284

Sapiega Povilas 17, 19, 23–25, 30, 57, 58, 187. 197

Ragauskienė Elena 84, 228, 232, 235, 284

Sapiega Vidmantas 110

Ramanauskas Aleksandras 32, 228, 232

Sebecka Česius

Rančelis Algimantas 91

Sebestinas Romas

Rančelis Antanas 96

Sebestinienė I.

Rančelytė Irena 84

Senda Stasys

Reinys Mečislovas 94

Senkaitė-Adomaitienė Marijona 221

Reisonas Karolis 104, 106

Servilauskas Jonas 51

Reitelaitis Jonas 6, 39, 197, 198

Sideravičius Mikalojus 198

Remeikis Jonas 49, 60, 187

Sierakauskas Zigmantas 48

Ribinskas 284

Sikorskas Vilius 244

Rimvydaitis 18, 69

Silvanavičiaus Nikodemas 142

Rydigeris 46

Sirutis Stasys 270

Ryškevičius 43

Sirutytė Diana 270

Ročkus 21

Sitka Albinas 97

Rodomanskis Juozas 197

Sitka Antanas 232

Rokickas Adomas 198

Sitka Vacius 91

Romaško Jonas 198

Skaržinskas Stasys 192

Rosencveigaitė Rachelė 249, 250

Skolskis Jonas 43

Rudzinskis Pranciškus 205

Slavėnaitė Irena 95

Rugienius Justas 247

Slavėnas Jonas 81, 84

Rukk Damazas Antanas 200

Sladkevičius Vincentas 110–112, 263

Ruškys K. 234

Slavynas Vincas 214

Rutkauskas Petras 84

Slotkus Linas 270

Rutkauskas Mikas 67, 85

Slotkus Vaclovas 268, 270

Rutkauskienė Birutė 242

Slotkutė Stasytė 270

Sacharovas Aleksandras 114

Smaidžiūnas A. 286

Sabaliauskas Antanas 249

Smaidžiūnaitė S. 67

Sadūnaitė Nijolė 112, 114

Smaidžiūnienė Jūratė 271

Sadzevskis Petras 197

Smailinskas Kazys 43

Sajauskas Stanislovas 41, 192

Smilingytė-Žeimienė S. 6, 31, 45, 52, 120, 122, 124,
127, 142, 147, 154, 163, 168, 170, 171, 254

Sakalauskas Bronius 238
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Samuolis Saliamonas 237, 238, 240, 243, 244

Sapiega Teodoras 19

Smolenskas Kazys 52, 53

Snarskis Augustinas 24, 25, 197

Ščiupackis Adalbertas (kapitonas) 194

Spengla Vidas 263

Šiupienytė Genė 281

Spurgeviča Marijona 88

Šeškevičienė Valerija 83, 281

Stadaliūtės Marė 101

Šeškevičius Arvydas 2, 3, 9, 12, 85, 87, 91, 92, 96, 100,
107, 121, 174, 182, 208, 224, 231, 251, 255,
266, 270, 276, 278, 280–282, 287, 323

Stadaliūtė Viktė 90, 101
Stalevičius Jonas 32
Stalinas Josifas V. 11, 107, 109, 223, 230, 249, 257
Stanevičius Motiejus 204, 206, 207
Stankevičienė Birutė 251, 286
Stankevičienė Bronė 242, 251

Šeškevičius Benonas 91, 95, 96, 100, 121, 174, 182, 208,
231, 233, 280– 282, 323
Šeškevičius Jurgis 6, 104, 108, 109, 144, 160, 185, 186,
196, 231, 269, 280–282

Stankevičius Juozas (vargonininkas) 242, 250, 251,
279, 285, 286

Šeškevičius Vincas 6, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29–35,
39, 42–47, 51–55, 57, 61, 63, 66, 70, 71, 74–77,
81, 83, 89, 99, 101–108,120, 129, 170–172,
175, 176, 178, 184–189, 191, 194, 197, 199,
202–204, 206, 209, 211, 213–220, 229, 264,
271, 280, 281, 301, 320

Stankevičius Vincas 228, 232, 235

Šeškevičiai Salomėja ir Vincas 281

Staniulis Antanas 98

Šeškevičius Albinas 194, 215, 320

Staniukynas Antanas 212

Šeškevičiūtė Ksavera 281

Starkienė Petronelė 189, 190

Šepetys Lionginas 110

Starkus Jurgis 189, 190

Šermuneševskis Mykolas 194

Stasionis Blažiejus 24

Šimkevičius Rimas 110

Stasiukynienė Nijolė 270

Šymakas Grigorius 198

Stenionytė Veronika 91

Šlapkauskas Aloyzas 238

Steponavičius Julijonas (vysk.) 12, 110, 111, 114, 244

Šlevas R. 286

Stravinskaitė Birutė 246

Šlevienė O. 286

Stravinskas 31

Šmitas Feliksas 194

Strimavičius (Strimas) Jonas 208

Šmitas Pranciškus 193

Sturgulevičius Adalbertas 199

Šmitienė Monika 36

Supinskas Jonas 43

Šnitzeris Dovas Baeras 160

Surdokas (naujakurys) 177

Špakauskas Bronius 107

Surdokaitė-Vitienė G. 162

Šrapneckis R. 126

Sušinskienė Albina 271

Šuliauskaitė Elena 112, 113

Svarinskas Alfonsas 114, 295

Šuminskas Norbertas 202

Sventožeckis Antanas 27

Šveikauskaitė-Masalskienė Elžbieta 128

Sviderskas L. 286

Švitrigaila 10

Svienkauskas Jonas 43

Tacionis Alfredas 111

Svierčevskis Česlovas 117

Tadvenas Jonas 57, 58

Svinkūnaitė Juzė 95

Taftas 249

Svinkūnaitė Valė 95

Tallat-Kelpša Juozas 282

Šaikauskas Adolfas 63

Tamašauskienė Katarina 193

Šalčius R. 235

Tamkevičius Sigitas 7, 111–114, 225, 246–248, 251,
253, 295, 323

Stankevičienė M. 232
Stankevičius Juozapas 240, 241

Šapoka A. 10, 13, 30
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Tamulevičiūtė Vera 242, 251, 284

Vaičiūnas Algirdas 269

Taputienė Marija 255

Vaičiūnas Arvydas 269

Tarakanovas Romas 97

Vaičiūnas Kęstutis 269

Tarasevičius A. 286

Vaičiūnas Juozas 225

Tarasevičienė I. 286

Vaičiūnas Kęstutis 6, 227, 267, 268, 323

Taškūnas A. 103

Vaičiūnas Osipas 88

Tautkevičius V. 210, 211

Vaičiūnas Vaclovas 182, 189, 217, 219, 222, 225–227,
257, 266–271, 273, 274, 323

Tekorius 52
Telatickis 178
Tiganova Z. 263
Tiškevičiai 21, 55, 323
Titnagaitė 70
Todvann Raimundas 200
Todvenas kunigas 43
Tomadažentis Stanislovas 24
Totilas 248
Totoraitis J. 13, 19, 22, 28, 69, 70, 103
Totorius (Tatarzyn) Juozas 262
Tryškus Juozas 82
Truškauskis Juozas 210, 211
Tumėnas (gydytojas) 276
Tumėnas K. 116, 225
Tumosa K. 66
Tumosaitė-Vaičiūnienė Marcelė 225
Urbanavičius Antanas 262
Urbanavičius Jurgis 52, 53
Urbanavičius Kolimanas 200

Vaičiūnas Vincentas Martynas 75, 77, 78–80, 82, 98,
157, 179, 185, 196, 209, 210, 213
Vaičiūnas Vytautas 112
Vaičiūnienė Aldona 270
Vaičiūnienė Marcelė 225
Vaičiūnova Marijona 88
Vaitauskas Vytautas Jonas 158, 172, 250, 254
Vaitkevičius Jurgis 32
Vaitkevičius Stanislovas 202
Vaitkūnaitė Algimina 95
Vaitulevičiaus Vincas 108, 147, 185, 196
Vaitulevičiūtė Julija 108
Valaitis Jonas 195, 196, 212, 213
Valaitis Juozas 208, 210
Valatkevičius Romas 110, 114
Valatkevičius Tomas 2
Valatkevičienė Elvyra 228, 232, 235, 242 251, 284
Valavičius Eustachius (vyskupas) 23
Valentaitė Aneta 231

Urbonas VI 10

Valentinas Sebastijanas 39, 41, 54, 55, 63, 65, 72–74,
87, 88, 99, 171, 195, 196, 207, 208

Urbonas VIII 79

Valentukonytė 284

Urbonas Vitas 251, 252

Valinčius Petras Česlovas 52, 53, 196, 206

Urnevičius Petras 224

Valūnas Petras 82, 261

Urzdilas 275

Varnagiris 75

Ušinskas Aleksandras 21, 49, 60–63, 179, 195

Varnelis 219, 229

Ušinskas Tomas 60

Varževičius Jokūbas 179

Vabalas 70

Vasiliauskas Š. 286

Vaiciekauskas Domininkas 198

Vasiliauskas Vytas 110

Vaičaitienė Izabelė 246, 251

Vasiliauskienė A. 236, 237

Vaičiulaitis Romualdas 241, 243, 245, 246, 283, 284
Vaičiūnaitė Birutė 269

Vasiliūnienė D. 6, 31, 45, 52, 120, 122, 124, 127, 142,
147, 154, 158, 163, 168, 170, 171, 254

Vaičiūnas Algimantas 269

Vasiukevičius Stasys 67, 222
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Vataci Emanuelis 99

Zigmantas IV 199

Veblaitis P. 70

Zybanovičius 202

Velikanova Tatjana 114

Zubrus Tomas 262

Venckūnas Juozas 282

Žadeika Josaphotas 200

Vežbickis Jonas 208, 209

Žagaras Gerardas 200

Vierzbauskas 54

Žaldercevičius 43

Viežbovskis P. P. 207, 212

Žaliauskas 73, 77

Vilkaitis V. 235

Žilinskaitė-Krušnauskienė Gentrūda 227

Vikučiauskas Antanas 88

Žilinskaitė Marijona 227

Vilkutauskas Antanas 54, 204, 207

Žilinskas Algimantas 241, 243, 263, 264

Viršilas Vytautas 196, 254

Žana d‘Ark 46

Vyšniauskas Juozas 210

Žardoševičius Nestoras 200

Vyšniauskas O. 117

Žemaitienė Antanina 236

Vyšnioveckis Mykolas Servacijus 193

Žemaitis Blažiejus 24

Vytautas LDK kunigaikštis 10, 66, 85, 107, 283,

Žemaitis J. 98, 120, 136, 147, 174

Vitkauskas Antanas 282
Volkova A. 220

Žemaitis Juozapas Jonas (kunigas, vyskupas) 236–246,
250, 253, 254, 258, 260, 277, 282, 284

Volungevičius Juozas 53

Žemaitis Juozas (tėvas) 236

Volungevičius Viktoras 200

Žemaitis K. 42

Voveraitis Juozapas 251

Žemaitytė 242

Zaberezinskienė Ona 18

Žemaitytė Agota 239

Zaberezinskienė Barbora 19

Žemaitytė Teresė 281

Zaberezinskienė Sofija 69

Žibienė M. 227

Zaberezinskis Jonas Jonaitis 6, 19–23, 28, 31, 57–63,
69, 77, 121, 175, 199, 322

Žilevičius Juozas 282

Zaberezinskis Jonas Jurgaits 16, 18, 19

Žiūkienė B. 235, 251, 284

Zabinskis Kazimieras (vyskupas) 21

Žygevičius Ambraziejus 44, 45, 59–61, 202, 203

Zailskaitė Agota 194

Žygimantas Augustas 22, 41, 192, 318

Zailskaitė Pranciška 81, 94, 95

Žygimantas Senasis 13, 16, 18, 22, 69

Zailskaitė G. 235

Žylys Vincentas 52, 136

Zailskienė Gražina 242, 251

Žylienė Pranciška 52, 136

Zakaryza Antanas 217, 222, 223, 282, 310–313

Žukauskienė (Ragauskaitė) Natalija 84, 85, 90, 91, 95,
181, 218, 222, 224, 225, 227, 228, 233, 246,
273, 283, 284

Zaška Albertas 198
Zaštautaitė 236
Zbaražskis Steponas 19

Žilys Eduardas 136, 138, 140

Žukauskas Andrius 200

Zdebskis Juozas 111, 114, 231, 246, 247, 263

Žukauskas Raimundas (kunigas) 120, 172, 192, 247,
255, 256, 270

Zelikė 219

Žvinakis Juozas 251

Zenkovičius Mykolas (vyskupas) 175, 199

Žvingilas Jonas 52,53

Zimniskas 34, 199

Žvirblis Kazimieras 218

Zigmantas III Vaza 17, 23, 24, 41, 57, 58, 60, 187, 192,
199

Wurche Ernest 196
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