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REGINA    LAUKAITYTE

VIENUOLIJOS  LIETUVOJE  1918-1940 METAIS

Islaisvinta   kataliku   bazny6ia   vel   turf   galimybe   grazinti   lietu-
viams   kataliki§kos   tautos   varda.   Kai   kurie  §ios   savokos   elementai
tera   istoriniai   faktai.   Socialistines   Lietuvos   kulttira   buvo   ideologi-
zuota   bedvasiu  sovietizmu,  o   ankstesnis  kra§to   politinis,  socialinis,`
kulttirinis    gyvenimas   persmelktas    katalikybe.     Nepaisant   velesning
A.  Smetonos  vyriausybes  pastangu  §iek  tie'k  susiaurinti  kataliku  baz-
ny6ios   itakos   sf er?,   i  jos   viet?   ispraudziant   tautininku   ideologij?,
vyraujan6ia  visuomenes  jega   liko  bazny6ia.  Ji  turejo  didziuli  auto-
riteta,   intelektualini   potenciala,   visos   kataliki§kos   Europos   patyri-
rna,   kaip   konstruoti   socialines   strukttiras,   atlikusias   tiek   visuoque-
nines   (Kataliku  veikimo  centras,   ivairios   draugijos,   organizacijos),
tiek  politines   (Lietuviu  krik§6ioniu  demokratu  partija,  Okininku  sa-
junga,  Darbo  federacija),  tiek  kulttirines   (Lietuviu  kataliku  mokslu
akademija,   spauda,   §vietimas)    ir   ekonomines     (tJkininkng   sajungos
kooperatyvai,   bankeliai)   funkcijas.   To  meto  visuomene  noriai   i  jas
ejo,   nes   buvo   atsidtirusi   tarsi   uzburtame   rate:   daugumos   Zmoniu
poreikius  ugde  ir tenkino  kaip  tik  katalikiskasis  turinys.

Vienas   i§   institutu,   btidingu   visai   krik§6ioni§kos   Lietuvos   isto-
rijai,   yra   vienuolijos.   Jos   pradejo   Cia   kurtis   dar   iki  krik§to   ir   gy-
vuoja   iki   §iol,   nepaisant   dvieju  paskutiniu   amziu  kataklizmu,   susi-
jusiu  su  carines  ir stalinines  Rusijos  invazija.

Vienuoliu   ordinu   ir   kongregaciju   gyvavimas   Lietuvoje   1918-
1940   in.   idomus   keliais   aspektais:   pirma,   humanistiniu,   t.   y.   kokie
Zmones  ir  del  kokiu.  paskatu  ejo  i  vienuolynus,  antra,  tautiniu -ar
vienuolynai   buvo   lietuviu   kulttiros   dalis,   ir,   tre6ia,   socialiniu-ar
ju  veiklos   reikejo   visuomenei.   Istorine   Siu   klausimu   analize,   mtisu`
nuomone,   aktuali   dabar,  kai  svarstomos  vienuolynu  legalizavimo  ir
veiklos  galimybes.

Vienuoliju  Lietuvoje   1918-1940  in.   istoriografija  negausi.  Pries
kara   ir  po  jo   daugiausia   tyrinejimu  paskelbe  patys  vienuoliai,   isi-
giline   i   savo   ordinng   bei   kongregaciju   istorij.os   studijas I.   Iki   §iol
tokie   darbai   buvo   vertinami   kaip   tendencingi,   klerikaliniai,   ta6iau
reikia   pripazinti,   kad   ju   autoriai   turejo   daugiausia   galimybiu   pa-
Zinti  savu  vienuoliju  istorijos  5altinius   (nors,  ra§ydami  populiariai,
daznai  ju  nenurode)   ir  moraline  teise  jas  reklamuoti.  Profesionaliai
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ordinu   bei   kongregacijng   ktirim?si   Lietuvoje   XIII-XX   a.   tyrinejo
tik   i5eivijos   istorikas   pranci§konas   V.   Gidzitinas.   Jis   suregistravo•ivairiu   vienuolynu   isteigimo   datas   bei   vietoves,   bet   pla6iau   progi-

niuose  straipsniuose  paliete  tik  pranciskonu  ir  kazimierie6iu  veikla 2.
Tarybine  istoriografija  vienuoliju  egzistavimo   1918-1940  in.  ne-

-nutylejo,   ta6iau   ju   veiklos   pla6iau   netyrinejo,   tenkinosi   i§ankstine

metodologine  nuostata   apie   baznytinit!   institutu   reakcingum?,   kle-
rikalini  pobtidi 3.   Pokario  Lietuvoje  i§leista   daug  buvusit!  vienuoliu
prisiminimu4   bei   populiarios   ateistines   literattiros5,   kuri   formavo
visuomenes   nuomone   apie   vienuolynus   kaip   apie   i§sigimusius   so-
cialinius  institutus,  „skiepijusius  darbo  Zmonems  religinius  prietarus,
nuolankuma   burzuazinei   valdziai   ir   i§naudotoju   klas6ms".   Ta6iau
prisiminimuose  galima  aptikti  vertingos  medziagos  apie  vienuolynu
vidaus  gyvenima, veiklos  sritis.

Vienuoliju   istorijos   Lietuvoje   1918-1940   in.   §altiniai   sukaupti•j,vairiuose   Lietuvos   valst.   archyvo   (toliau -LVA)   fonduose:   Mari-

jampoles   marijont!  vienuolyno   (F.1676),  Zemai€iu   (Kauno),  Pane-
vezio   ir   Tel5ing   vyskupijng    (F.    1'671,    1650,    1254),   Kataliku   veikimo
centro   (F.   566),   Svietimo   ministerijos   (F.   391),  Ministrt!   kabineto
(F.   923),   Vidaus   reikalu   ministerijos   Tikybu    (F.   377),   Valstybes
saulgumo   (F.  378),   Pilie6iu  apsaugos   (F.  394),  Administracijos   (F.

'  1376)    departamentu,  Vyriausiosios  darbo  ir  socialines  apsaugos  ins-

pekcijos   (F.   928),   Marijampoles,   Kauno,   Panevezio   (F.   1020,   402,
404)   miestu   bei   apskri€il!   vir§ininku   ir  kituose   fonduose.   Lietuvos
Mokslu  Akademijos  bibliotekos  Rankra§€iu  skyriuje  (toliau -MAB)
saugomi   Kretingos   pranci§konng   (F.   39)   ir   Kauno   benediktiniu   (F.
38)   vienuolynu   fondai.   Be   to,   daug   informacijos   apie   vienuolijas
bei  ju   veikla   galima   aptikti   visng   pakraipu   1918-1940   in.   periodi-
neje  spaudoje.

Kataliku   vienuolijos-tai   religines   organizacijos,   kuriu   nariai
gyvena   bendrai   pagal   popieziaus   aprobuott!   istatt!    (regull2,~  kons-
tituciju)    reikalavimus.   Esminis   vienuoliu   gyvenimo   principas   yra
skaistybes,   neturto  ir  klusnumo  izadai,   bazny6ios  pozitiriu   turintys
.juridine   galia.   Antai   amzinuosius   izadus   padares   Zmogus   visam
gyvenimui   susiejamas   su   vienuolija,   netenka   laisvos   valios   savo
poelgiams.  Vienuoliju  paskirtis -tarnauti  bazny6iai.  Jng  nariai  savo
gyvenimu  rodo  religinio  elgesio  ideal?,  o  darbu  apa§talauja,  igyven-
dina  socialines  katalikybes  idejas.  Sunku  isivaizduoti,  kaip  atrodytu
1{ataliku  bazny6ia  dabar,-ar  nebtitng jos  uzgozusios  gausios  erezijos,
jeigu   vienuoliai   kartkartemis   nebtitu   primine  pralobusiai   dvasinin-
kijai   kilniu   ankstyvosios   krik§6ionybes   ideali!:   Svento   pamaldumo,
neturto,    asketizmo,   artimo   meiles.   Sie   idealai   nebuvo   svetimi   ir
Lietuvos jaunimui *.

Atsakymas  i  klausim?,  kas  ver6ia   Zmones  rinktis  gyvenim?  vie-
nuolyne,  savanori§kai   atsisakyti   asmens   laisves,-ne  istoriko  kom-
•petencija.  Todel,  nesiekdami  i§samiai  i  ji   atsakyti,  apzvelgsime  ar-

*  I  vienuolynus  priimdavo   16-30  in.  asmenis;  i§im6iu  dare  tik  i§silavinusiems,
vienuolijai  reikalingiems  Zmonems.
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chyvuose   i§likusi   susira§inejima   del   istojimo   i   Kretingos   pranci§-
konu  ir  Kauno   Gerojo  Ganytojo .dukteru   draugijos   (1935-1940  in.
ji  megino steigti savo kongregacija)  vienuolynus 6.

Svarbiausia   paskata,   Zinoma,  buvo   gilus  religingumas,  krik§6io-
nisko  tobulumo,  sielos  i§ganymo  siekimas.  Pries  amzinojo  gyvenimo
vizija  nublanksta  Zemi§ki  dziaugsmai,  tuo  labiau  kad  net  ir  turtin--
giausioje,  labiausiai  hedonistineje  visuomeneje` visTomet  atsiras  in-
dividu,  abejingt!  i§orinei  gyvenimo  pusei,  linkusiu  i  vienatve,  inten-.
syvu  dvasini  gyvenima.  Antraip  vienuolynai  apskritai,  matyt,  nebtittf
atsirade.   Iki  XX   a.  vidurio  Lietuvoje,  kaip  minejome,.vyrav.o  kata-
liki§ka   pasaulezitira.   Ji   formavo   asmenybes   morals   ir`  aspiracijas,
taigi   kra§tutinis    apsisprendimas -tapti   vienuoliu -nebuvo    retas`.
rei§kinys.   Dideli  poveiki   religingiems   jaunuoliams   dare  kataliki§ka
spauda,  1a.bai  palankiai  rasiusi  apie  vienuolynu  „artimo  meiles  dar-
bus",  nuolat  raginusi  „pasisvesti  Dievui,  Bazny€iai,  Tevynei  ir  savo
artimui".   Kaip  tik  tokias  publikacijas  jaunuoliai  daznai  nurode  kaip
Pasf§at?msftn°etjo!svieo¥:*:a.encijos  matyti,   kad     didziaja    mokyklinio.

amziaus  jaunuoliu   dali   ra§yti   §ioms  vienuolijoms   p.askatino  ju   net
turtas   (abu  vienuolynai  nereikalavo  nariu  piniginiu  !na§u).  Btid.aml
neturtingu   valstie6iu   vaikai,  .paprastai   i§   didelit!   Seimu,   tokie  I.au-
nuoliai   daznai   neturejo   le§u   baigti   mokyklos,   isigyti   norimos   pro-
fesijos.  0  pasizadeje  tapti  vienuoliais,  galejo  vienuoliju  le§omis  qug-
kytis   gimnazijose,   vaikinai-tapti   kunigais.   Kaip   ir   ankst?snial.s
§imtme6iais,  vienuolynai  teike  reta  galimybe  i§kilti  neturtinguju  val-
kams.   Negave  issilavinimo,  mazai  ra§tingi  Zmones  irgi  buvo  reika-
lingi  vienuolijoms:  jie  tapdavo  broliais  ir  seserimis,  kurie  patarnau-
davo,  dirbo vienuolynu  tikiuose,  dirbtuvese ir kt.

Pagyvene  kuri  laika,  daugelis  jaunuoling  i§stodavo  i§  vienuolyno.
Savo  i§ejim?  motyvuodavo  nusivylimu,  intrigomis,  o  daznai  papras~
€iausiai   pabegdavo.   Nemaza   ra§iusiuju   prisipazino   jau   buve   kitu
ordinu  ar  kongregaciju  vienuolynuose,  ta€iau  i§eje  i§  jt!,  nes  nerade
tos  aplinkos, kokios  tikejosi.

Neperdedant   galima   pasakyti,   kad   gyvenimas   vienuolyne   buvo
labai  sunkus.  Zmogus  patekdavo  i  uzdara,  smulkmeni§kai  reglamen-
tuot?  pasauli,  kur  prarasdavo   savo  vard?,  neturejo  teises  savaran-
ki§kai   ka   nuspresti,   igyvendinti   savo   norus   ar   sumanymus.   Visus
istojusit!ju   (ir  nariu)   poelgius   stebejo  vienuolyno  vadovybe:   skait.a
lai§kus,  dalyvavo  pokalbiuose  su  atvykusiais  sve6iais  ir  kt.7  Kaip  lr
kiekvieno.je  ilgai  kartu   gyvenan6ing  Zmonit!  grupeje,  tarpusavio  san-
tykiai  nebuvo  idealtis.   Intrigos  del  vadovaujan€iu  postu,.  ambicijos,
vyresniuju   despotizmas  neretai  uzgozdavo   didiji  ju  narlu  pa§auki-
rna,   i  vienuolynu  vidaus   gyvenima   turedavo   isikisti   valdzios   istai-
gos.    Tokiu    istoriju.   gana    daznai   pasitaikydavo    moteru   vienuoly-
nuose.

Kadangi    radikaliai   pakeisti    gyvenimo   btida   vienuolyne    galejo
toli   grazu   ne  kiekvienas,   net  ir  labai   to   norintis   Zmogus,   istojimo
procedtira   buvo   ilga   ir   sudetinga8.    Lengvai   i   vienuolynus   priim-
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davo  tik  bandomajam  laikotarpiui,  vadinamajam  postulatui.  Jo  metu
_kandidatai  i  vienuolius  6  men.  gyveno  vienuolyne,  studijavo  ordino
ar  kongregacijos,  i  kuria  buvo  istoje,  istatus,  mokesi  katekizmo.  IS-
]aike  bandymus,   neprarade  pa§aukimo  jaunuoliai  buvo   siun€iami  i
noviciatus *,  kuriuose  dar  vienerius  ar  dvejus  metus  gilindavo  dva-
sines  studijas,  kol  galiausiai  buvo  leidziama  daryti  laikinuosius  iza-
dus.   Kasmet  atnaujinami,  jie  galiojo  trejus,  o  kai  kuriose  vienuoli-
jose -net  §e§erius  metus.  Tik  po  ilgame6io  patikrinimo   (ir  pasitik-
rinimo),  visi§kai  pritapus  prie  vienuolyno  gyvenimo  btido,  buvo  lei-
dziama   daryti   amzinuosius   izadus.   Juos  padares  Zmogus  vel  tapti
pasaulie6iu  galejo  tik  su  Vatikano  Zinia,  gaves  popieziaus  dispensa.

1940   in.   Lietuvoje    (be   Vilniaus   kra5to)    buvo    1063   vienuoliai:
434  vyrai -dvidesimt  septyniuose  ir  629  moterys -septyniasde§imt
5e§iuose   vienuolynuose9.   Neteisinga   btitu   manyti,   kad   visi  jie   pa-
sirinko  gyvenima  vienuolyne  del  neturto  ar  asmeniniu  dramu.  I  mo-
teru   vienuolynus   paprastai   priimdavo   tik  nemaza   kraiti -daiktais
ir   pinigais-ine§usias   merginas.   Nepriimdavo   luo§u   Zmoniu.   Tad

3ddaeuai:£T°S    Svarbiausias     apsisprendimo    motyvas     buvo    re|iginiai
Nezitirint  i  keliu  Simtme6iu  istorija,  vienuolijos  Lietuvos  Respub-

]ikos  visuomenei  buvo  naujas,  nepazistamas  institutas.  Tai  lame  is-
torines  aplinkybes:   ilgus  amzius  veike  vienuolynai   reprezentavo  ki-
takalbe  kulttira.   Be  to,  XIX  a.  caro  valdzia  uzdare  beveik  visus  ka-
talikng  vienuolynus **.  Nepri,klausomoj,e  valstybeje  pradeta  ju  atktiri-
ma   komplikavo  visi§kai   naujos   socialines,   politines   ir  juridines   sa-
]y8os.

Naujos   socialines,   politines   vienuoliju   veiklos    Lietuvoje   saly-
gos,   pirm3   karta   i§kelusios   ju   tautinio   uzsiangazavimo   klausima,
pradejo  bresti  jau  XX  a.  pradzioje.   Silpnejant  carines  Rusijos   rep-
resijoms  pries  kataliku  bazny6ia,  partiju  politinese  programose  kris-
talizuojantis  valstybingumo   idejai,   lietuviu  kunigai  Amerikoje,  Lie-
tuvoje  ir  Rusijoje   (tiksliau -Peterburge)   numate  vienuoliju  veiklos
atnaujinimo   galimybe   ir   is   anksto   rtlpinosi   priartinti   jas   prie   lie-
tuviu  visuomenes.   Pirmoji   lietuvi§ka   moteru  vienuolija,  puoselejusi

*  Noviciatas   yra   patalpa,   kurioje   gyvena   ir   rengiasi   tapti   vienuoliais   novici-

jai-kandidatai  i  vienuolius.  Ta  pa6ia  savoka  apibreziamas  ir  pasirengimo  laikas.
Savus   noviciatus   Lietuvoje  vienuolijos   iktire   ne   i5  karto-daugiausia   tik   ketvir-
tajame   de§imtmetyje.   Todel   novicijus   siunte   i   Vokietijos,   0landijos,   Italijos   no-
viciatus.   Ta   aplinkybe   gerokai  komplikavo  Lietuvos  vienuolynu  augima,  nes   daug
jaunuoliu   nei5tverdavo   svetimoje,   kartais   jiems   prie§iskoje   aplinkoje,    be   to,   ne
visi,   uzsienyje   padare   laikinuosius   izadus,   grizdavo   i   Lietuva.   Antai   iki   1928   in.
pabaigos   i§   16   lietuviu   kryzie6iu   net    14   1iko   dirbti   ivairiuose   Sveicarijos   kanto-
nuose   (Vienybe.1928.  Gruodzio  22.  P.  411).

**   1§    313   XIX    a.    pradzioje   veikusiu   vienuolynu    po    Simto   metu   tebuvo    4:
marijonu-Marijampoleje,      pranci§konu-Kretingoje,     kotrynie5iu-Krakese     ir
benediktiniu-Kaune,   palikti  seniems  vienuoliams  nukarsti.   XX  a.   pradzioje  juose
gyveno  vos  po  kelis  senus  narius,  kurie  nebeadministravo  parapiju,  negalejo  dirbti
uZ   vienuolyno   sienu,   todel   visuomenei   buvo   beveik   nezinomi.   Tiesa,   1905   in.   pa-
baigoje    Lietuvo§   kataliku   bazny6ios    pastangomis    buvo    gautas   leidimas   priimti
nauju   nariu   i   moteru   vienuolynus,   ta6iau   del   ivairiu   caro   valdzios   suvarzymu
iki   1918  in.  jie  tebebuvo  izoliuoti  nuo  visuomenes.
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tautinius  tikslus,-§v.  Kazimiero  seseru  kongregacija -buvo  ikurta
1907 in.  Cikagoje.  Ja organizave lietuviu kunigai  susidtire  su  atkakliu
lenku  dvasininku  prie§inimusi.   Padetis  Lietuvoje  buvo  dar  sudetin-
gesne.  Tai  rodo  ir  1909 in.  vasara  grupes  lietuviu  kunigt!  pasirasytos,
nors,  atrodo,  niekam  nei§siustos  peticijos *   turinys [°.  Ji  buvo  adre-
suota   Sv€.  Jezaus   Sirdie',s   kongrqgacijos  Var§uvoje   generalinei  vy-
resniajai,  ta€iau  numatyta  i§siuntineti  ir lkitu  Lenkijos  vienuolynu **,
kuriuose  buvo   lietuviu,  vadovams.  Zemai6il!,  Vilniaus  ir  Seinu  v.vs-
kupiji!  kunigai   (i§  viso  58;  tarp ju  J. Tumas,  A. Dambrauskas, K. Pa-
kalni§kis,  J.  Staugaitis,  P.  Janu§evi6ius,  V.  Mironas  ir  kt.)  peticijoje
konstatavo,   kad   lietuviu  visuomene  nepasitiki   lenku  vienuoliais,   ir
parei§ke,  kad  toki  gal  ir  neteising?  isankstini  jos  nusistatym?  lemia
„dawna  historja  klasztor6w  dose  licznych na  Litwie,  kt6re wszystkie,
niestety,  mialy  charakter  wyraznie  polonizatorski" ]]   („sena  istorija
gama  gausiu  Li,etuvos  vi,enuolynu,  kurie  visi,  deja,  buvo  ryskaus  po-
1onizacinio  pobtidzio").  Peticijoje  sitiloma  kurti  arba  visai  naujas  lie-
tuvi§kas  vienuolijas,  arba  autonomines  ordinu  bei  kongregaciju  pro-
vincijas,  kuriu  nariai  btitu  tik   lietuviai  arba   gerai  mokantys  kalba
ir   simpatizuojantys   Lietuvai   Zmones.   Nors   vienuoliju   tautinio   vie-
nalyti§kumo   btitinybe   buvo   suvokta   gana   anksti   (bent   desimtmeti
pries   masini   ju   atktirima)    ir   ai§ki.ai   suformuluoti   §ios   problemos
sprendimo  btidai, ji  liko  aktuali  iki  pat  1940 metu.

Netekus   galios   carines   Rusijos   istatymams,   pagal   kuriuos   tiek
bazny6ios,  tiek  vienuoliju  jurisdikcija   priklause  biurokratines  admi-
nistracijos   kompetencijai,  vienuolynu   veikl?   vel   pradejo   reglamen-
tiuoti   Vatikano   Sv.   Vienuoliju  `kon'gregacija. Centralizuotoje kataliku
bazny6ios  sistemoje  vienuoliju  organizacija  ir'gi  grieztai  centralizuo-
ta, apibrezta baznytiniais `kanonais. Tarn ti;'kros   teritorijos vieno ordino
ar   kongregacijos   vienuolynai   sudaro   autonomine  .provincija,   kuria
valdo  provincijolas   (provincijole),  savo  ruoztu  pavaldus  vienuolijos
generolui    (generalinei   vyresniajai).   Savaranki§ka   vienuolijos   pro-
vincija  gali  btiti  steigiama  tik  tada,  jei  toje  teritorijoje  yra  3-5  vie-
nuolynai  ir  noviciatas.   Taigi,   Lietuvos  baznytinei  vadovybei   prade-
jus  atgaivinti  vienuolynu  veikima,  i§  karto  kilo  ju  kontingento  ir  pa-
valdumo problema.

Kadangi  Lietuvoje  nebuvo  vietiniu  vienuoliu   (i§skyrus  4  minetus
vienuolynus),    daugumos   vienuoliju   iktirejus   vyskupai   pakviete   i§
uzsienio.   1918-1940   in.   vienuolynus   ktire   (atktire)   daugiausia  vo-
kie6ii!  vienuoliai   (jezuitt2-1923  in.,  kapucinu-1928  in.,  elzbietie-

*  Peticija    nuosekliai    sukritikavo    kun.    J.    Matulevi6ius,    patares    niekam    jos
nesiusti    (J.   Matulevi€iaus   lai§kas   nezinomam   kunigui    l909.VIII.25   d.   //   MAB.
F.    12.   8.   3152.   L.   3-9).   Tais   pa€iais   1909   in.   J.   Matulevi6ius   slapta   atgaivino
bei§nykstan€i?   marijonu   vienuolij?,   tad   buvo   didziausias   §ios   srities   autoritetas.

**  Caro    valdzios    politika    kataliku    vienuoliju    atzvilgiu    Lenkijos    karalysteje
buvo   tokia   pat   kaip   ir   Lietuvoje.   Ta6iau   ten   gyvai   veike   slapti,   ypa6   moteru,
vienuolynai    (pvz.,   1900   in.   juose   buvo   apie   7000  vienuoliu).   XX   a.   pradzioje   jie
paplito   visame   katalikiskame   Rusijos   imperijos   pakra§tyje,   taip   pat   ir   Lietuvoje.
Lenku  kunigu  bei   didiku  remiami,  vienuoliai  steige  ivairias  mokyklas,  prieglaudas,
kurios   lietuviu   dvasininku   akimis   buvo   „1enkinimo   istaigos"    (Ran.    K.   Prapuo-
1enio  „Memorandumas"  //  MAB.  F.  255.  8.  243.  L.I,  2).
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€iu.-1924.  in.  ir  kryzie6iu-1922  in.)   arba  lietuviai,   kurie  dar  ca-
rlnes  Rusljos  vie5patavimg  metais  isvyko  i  Lenkij?,  Vokietij?,  JAV,
Italij?  ir jstojo  i  tu  §aliu  vlenuolynus -dominikonu,  salezie€iu, p.ran-
ci§,koniu, kazimierie6iu.

Lenku  vienuoliu   i   Lietuv?   neisileido.   Tai   salygojo   ne   tik  blogi
santykiai   su   Lenkija.   Visuomene  nebuvo   pamirsusi   lenkinimo  poll-
tikos,  kuri?    per  bazny6ias  vykde  prolenkiskos  orjentacijos  kunigai,
XX   a.   pradzioje   vykusing   parapijie6ing   kivir6ng   ir   net   mustyning   del
b?Zny6ioje  vartojamos  kalbos.  Pamokanti  buvo  ir  Kauno  benedikti-
nlng vienuolyno istorija.

Susiktirus   nepriklausgmai   valstybei,   benediktining,   kotrynie6ing   ir
§irdie6ing   kongre.gacijng  .vienuolynai,   kuriuose  vyravo   lenkng   tautybes
arba   sulenkejusios  .nare.s,  buvo  priversti   persitvarkyti.   Sie  procesai
palyginti  neskausming.a.I  praejo  kotrynie6iu  ir  §irdie€iu  vienuolynuo-
se;  jie  greitai  sulietuvejo.  Lietuvos  vyr.iausybe  neleido  atvykti  kotry-
nietems  ]enkems,  kurios  btitng  agitavusios  Kraking  vjenuolyno  gyven-
tojas  uZ  rysius  su  Lenkija,  ir  kartu  su  baznytine  vadovybe  pasieke,
kad   1923  in.  Sis  vienuo]ynas  btitng  priskirtas  kongregacijos  provinci-
jai  Braunsberge  (Braunsberg,  Rytng  Prtisija) ]2.

Lietuvos   §irdietes   irgi   i§sivadavo   i§   Lenkijos   itakos,   atsiskirda-
mos  nuo  savo  provincijos  centro  Var§uvoje   (1927  in.)   ir  tapdamos

ii¥36a#£i3ia      Jezaus      Sirdies      tarnai6ing      seserng      kongregacija
1919  qu.   Zemai6iu  vyskupui  pameginus  sulietuvinti   Kauno   bene-

diktiniu   vienuolyn?,   garsejusj   jztilia   prolenki§ka   agitacija   (ju   bag-
ny6ia   Kaune   buvo   papuo§ta   valstybiniais   Lenkijos   simboliais,   pa-
maldos   vyko   tik   lenkng   kalba,   vienuoles   platino   politines   vyskupo
P.   Karevi6iau.s  karikattiras  ir  pan.),  !siki5o  Vatjkanas.  Jis  nu§alino
vyskup?   i§  vienuolyno  valdymo,   anuliavo  jo   reformas.   Ir  tik  pasi-
keitus  tarptautinei  Lietuvos  pade6iai,  daugeliui  valstybiu  pripazinus
jos  valstybingum?,  Vatikano  delegatas  A.   Cekinis   1922  in.  pradejo
derybas   su   Lietuvos  vyriausybes  sudaryta  komisija   del  Sio  vienuo-
lyno  prolenki§kos  veiklos  nutraukimo.   10  aktyviausing  vienuoliu  nu-
tarta   i§gabenti   i   Lenkija,   ta6iau   Lenkijos   vyriausybe   atsisake  jas
jsileisti.   Lietuvos   vidaus   reika!u   ministerijoje   net   buvo   svarstomi
planai  uzdaryti  vienuoles  i  koncentracijos  stovykla  arba  per  demar-
kacine  linija   i5siusti   i   Suvalkus.   Nuo  tokiu  griez6iausiu   priemoniu
i§gelbejo   A.   Cekinis,   pasitiles   lenku   vienuoles   apgyvendinti   atski-
rame  vienuolyne,  i  kuri  carines  Rusijos  politikos  pavyzdziu  uzdraus-
ti  priimti  naujas  nares.  Sis  sitilymas  ir  buvo  igyvendintas -1924  in.
Ienku vienuoles i§  sostines  perkeltos i  Kolainius 14.

Atsiribojimas    nuo   Lenkijos    nei§sprende   vienuoliju    tauti§kumo
problemos.   1§   pradziu   visi   Lietuvos  vienuolynai,   isskyrus   vargdie-
niu  seseru,  buvo  pavaldtis  uzsienio  provincijoms  ir  tuo  labai  apstin-
kino    savo   veikima.    To   meto    spaudoje     (ir   kataliki§koje)     gausu
straipsnit!,  rodan6iu  visuomenes  nepasitikejim?  svetim§aliais  vienuo-
liais,  nuolat  buvo  keliami  vie§umon  lietuviu  diskriminavimo  vienuo-
lynuose  faktai  ]5.  Antai   1936  in.  i§  elzbietie6iu  vienuolyno  Kaune  pa-
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§alintos  trys jo  nares  parei§ke,  kad  lietuviu  novicijoms buvo uzdrau9-
ta   kal,beti   ir  skaityti   lietuvi§kai,  norin6ioms  tapti   gailestingosiomis
seserimis     (§i   kongregacija    specializavosi   slaugyti   ligonius,    todel
kandidates  siusdavo  i  priva6ia  Karaliau6iaus  ligonine)  buvo  sitiloma
priimti  Vokietijos  pilietybe 16.

Visuomenes.  nerima  kele  vokie€iu  vienuoliu  vadovavimas   Kauno
jezuitu  bei  Plunges  kapucinng  vienuolynams.  Dalies  ju  pazitiros  bu-
vo   §ovinistines,   profa§istines ]7.    Sklido   gandai,   kad   kai   kurie   vo-
kie6iu   vienuoliai   Pirmojo   pasaulinio   karo   metais   buvo   kaizerines
kariuomenes  karininkai  ir  atsiusti  i  Lietuv?  politiniais  tikslais.  Ket-
virtojo   de§imtme6io  pradzioje  santykiai   su  Vokietija   gerokai  pablo-
gejo,  ir  vokie6iu  vadovavimas  vietos  vienuolynams,  kandidatu  siun-
timas  i  Vokietijos  noviciatus  bei  universitetus  kale  nepalanku  rezo-
nansa  visuomeneje.  Atsiradus  daugiau  nariu  lietuviu,  prasidejo  ne-
sutarimai  del  pavaldumo  ir  tarp  lietuving  vienuoliu  bei  jiems  priskirtng
vadovu   svetimtau6iu ]8.   Antai   „Lietuvos   Aido"   rledaikcija   paskelbe,
kad,  jos  labai  rtipestingo  tyrimo  duomenimis,  minetu  triju  elzbietie-
6iu  pa§alinimo  motyvas  buvo  tautinis:  „Sv.  EIzbietos  kongregacijos,
voki§koji  vyriausybe  lietuvaites  taip   skaudziai  nubaude  uZ  tai,  kad
jos   panorejo   btiti   nepriklausomomis,   tvarkytis   savaranki§kai..." 19
(pabr.  autoriaus).

ISspresti   vienuolijng   pavaldumo   klausima   meginta   jau   1927   in.
Lietuvos   ir  Vatikano  konkordate.   Jo   10-asis   straipsnis   suteike   Lie-
tuvos  vyriausybei  teise  neleisti  kurti  nauju  vienuolynu  tol,  kol  nebus
isteigtos   savarankiskos   ordinu   ir   kongregacijng   provincijos2°.   Pasi-
ra§ant  konkordata,  ne  viena  i§  veikusiu  vienuolijng  dar  neturejo  sa-
varanki§kos   administracijos,   ta€iau   jng   centrai   neskubejo   atsisakyti
savo   globos   Lietuvos   vienuolynams.   Pusiau   savaranki§kos   vienuo-
liju  inspektorijos,  komisariatai  ir  savaranki§kos  provincijos  pradetos
steigti   tik  po   2-7  in.,  visuomenes   nuomonei   spaudziant.   Lietuvos
vidaus   reikalu   ministerija   dar   ne   kart?   turejo   atkreipti   Vatikano
nunciattiros   demesi   i   tai,   kad  vietos  vienuolijt2  vadovais  btitt!  ski-
riami  lietuviai  ar  bent  jau  ne  kaimyniniu  valstybit!,  su  kuriomis  Lie-
tuva   turejo   politiniu,   kulttirining   ir  kitoking   konfliktu,   pilie6iai21.   At-
sakydami  i  priekai§tus,  Vatikano  atstovai  ir  vienuoliju  vadovai  Lie-
tuvos  vienuoliju  pavalduma  uzsieniui,  svetimtau6iu  vadovavima  vie-
nuolynams  traktavo  kaip   laikina  rei§kini,  susijusi  su  mazu  vienuo-
lynu   ir  vienuoliu   skai€iumi,   pasirengusiu  vadovauti   lietuviu   stoka.

Minetos   problemos   aplenke  vos   kelet?   Lietuvos  vienuoliju:   lie-
tuving   kunigu   atkurta  marijont!   kongregacij?   (1911-1927  in.   gene-
rolu  buvo  J.  Matulevi€ius,1928-1933  in.-P.  Bti6ys)   ir  kazimierie-
6iu  bei  vargdieniu  sesert!  kongregacijas,  kurias  taip  pat  isteige  lie-
tuviu  kunigai,  subtire  vien  lietuves  nares.  Kandidatus  i  §ias  vienuo-
lijas  renge  Lietuvoje,  kongregacijt!  rysiai  su  lietuvi§kais  ju  centrais
nekele  visuomenei  itarumo.  Nebuvo  kitatau6it!  ir  tarp  Lietuvos  pran-
ci§konu,  pranci§lkoniu  bei   salezie6ii!.  Ta€iau  pirmieji  ilgai  buvo  pa-
valdtis  savo  provincijoms  Vokietijoje,  o  pastarieji,  nors  jau  1936  in.
isteige  savarankiska  inspektorij?,  neturejo  Lietuvoje  noviciato.  Todel
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novicijai  Vaziuodavo  i  Turina,   i§  kur  daugelis  i§vykdavo   misionie-
riauti  i Azijos,  Piett! Amerikos  §alis.

Svetimtau6iu  gyvenimas  Lietuvos  vienuolynuose  ir  net  vadovavi-
mas  jiems  savaime  nebuvo  neigiamas  rei§kinys.  Juk  tiek  socialines,
tiek  religines  katalikybes  idejos  yra  kosmopolitines,  vienuoliju  tiks-
lai   universaltis.   Bet   ne   visiems   kitatau6iams   vienuoliams   pavyko
„numirti  savai  tautai",  ne  visi  lietuviai,  baige  studijas  uzsienio  uni-
versitetuose,   stengesi   grizti   i   Tevyne.   Lietuviu   visuomene,   i§siva-
davusi   i§   ilgaamzes   politines   bei   kulttirines   priklausomybes,   sieke
puoseleti   nacionaline  kulttir3   ir  nenorej.o   toleruoti   svetimos  itakos,
tuo  labiau   ejusios  i§   agresyviu,  prana§esnes.  civilizacijos  valstybii!.

Vykdydamos   specialius  savo  tikslus,   Lietuvos  vienuolijos   emesi
pla6ios   socialines  veiklos.  Jos  steige  mokyklas   (pradines,   gimnazi-
jas,  amatng),  vaiku  darzelius,  prieglaudas,  dirbo  ligoninese,  leido  savo
periodik?,   organizavo   ivairias   religines   draugijas,   brolijas,   s?jun-
gas.   Tiesa,   labiau   ispletoti   savo  veikl?   sugebejo  tik  turtingiausios,
anks6iausiai   isiktirusios   vienuolijos:   jai   organizuoti   reikejo   specia-
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ringa  parama,  religine propaganda  nebuvo  auk§to  lygio.
Pozityviausiai  vertintina  vienuoliju  pedagogine veikla -jng  bend-

rojo  lavinimo  ir  profesines  mokyklos  papilde  reta  to  meto  Svietimo
istaigu  tinkl?,  konfesinis  mokymo  bei  auklejimo  turinys   atitiko  ka-
taliki§kos  visuomenes  poreikius.  Tevai,  noreje  aukleti  vaikus  religi-
ne   dvasia,   negalejo   tenkintis   vien   tikybos   pamokomis   mokyklose.
Antai   1933  in.  pavasari  Svietimo  ministerijos  organizuota  miesto  ir
kaimo  pradining  mokyklu  moksleiving  apklausa  parode,  kad  is   19  des-
tytu  dalykng  tikyba  pagal  populiaruma  uzeme  tik   13  vieta,  net  730/o
apklaustu   vaiku   buvo   indiferenti§ki   jai   arba   parei§ke   nepasitenki-
nima 22.

Be  vienuolij.u,  kataliki§kas  konfesines  mokyklas  Lietuvoje  1918-
1940  in.   steige  kataliki§kos  §vietimo  organizacijos   („Saule",  „Zibu-
ry.s",   Lietuving   katalikt!   mokytojt!   s?junga)   ir  vienuoliaujan6iu   mo-
teri!  draugijos *.1939/40  in. in.  i§   11   priva6it!  lietuving  gimnazijt!   10
buvo   konfesinii!,   is   jt2   5   priklause   vienuolijoms    (Zr.   I    lent.);   jose
mokesi  1381  vaikas23.

Svietimui   ir   auklejimui   vienuolijos   skyre   ypatiniga    demesi.    Ju
mokyklos  buvo vienos  i§  geriausiai  aprtipintng  ir  didziausiu  Lietuvoje.

*  Vienuoliaujan6iu  moteru   draugijomis  Cia  vadinamos  dvi  moteru  vienuolijos:

Lietuvos  moteru  kulttiros   draugija   (jos  vardu   1922-1932  in.  veike  Sirdie6iu  kon-
gregacija)    ir   Lietuvai6iu   §vietimo   draugija    (1923   in.   j?   isteige   Sv.   Marijos   ne-
kalto  prasidejimo  tarnai6iu  seseri!  kongregacija),  taip  pat  moteru  draugijos,  kuriu
tikrosiomis   naremis    galejo   tapti   tik   lietuves   katalikes,   „laisvos   nuo   §eimynining

pareigu",  atlikusios  noviciata  ir  padariusios  izadus.  Nares  gyveno  bendrai,  ne§iojo
istatuose  numatyto  pavyzdzio  uniformas,  vadino  viena  kit?  seseriinis.   Tokios  buvc>
Darbo    seseru,.Dievo    apvaizdos,    Gerojo    Ganytojo    dukteru,    Lietuvai€iu    sesu6iu,
agnie6iu  ir  visuomenes  seseru  draugijos.
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1     1entele.     Vienuolijq   bendrojo   lavinimo   mokyklos   Lietuvoje    1918-1940   in.

Mokykl a                                     X:]tka£]m°               g|k:i#i¥               P astabos

Kauno   Sv6.   Jezaus   Sirdies   1921-1936           1934~52
kongregacijos          mergai6iu
mokytoju    seminarija

g:iu:;j:amgpiigz::ai?g:riJpor::a|::ie-i321±3f8         i339 = !3!
gk¥unnaoz{jgv.   Kazimiero   sese-1923-19401940-600

ru    kongregacijos    privatine

K{r¥t:£gtjs   pranci§konu   pri-1932-19401936~ 177
vatine    gimnazija
Marijampoles  vargdieniu  se-    1921-1928
seru   kongregacijos   progim-

B?:ijges  tevu  kapucinu  pro-1930-1936           1934-96

fifnTg|::;jtaes  svHezaus  sir-1924-1940          1934-41
dies   kongregacijos   progim-

1921      in.      iktire      Sv,
Vincento       a       Paulo
d-ja,     1923-1932     in.
priklause          Lietuvos
moteru   kultdros   d-jai

1923-1930     in.      pri-
klaus6   „Saules"    d-jai

€

1924-1932    in.       pri-
klause     Lietuvos    mo-
teru  kulttiros  d-jainKaazjJLao   sv"ezaus   sirdies   ig33_ig4o          ig38_ i3o        :\riong  i\9u5.9u`ri:_u5inna.
zija

-1940i-i-t-inu  '  salezie6iu     kongre-   1937(1938?)\ - I r\

kongregacijos  privatine  pro-
gimnazija

progimnazijagacijos

Beveik  visos   isiktiru'sio`s   naujuose,   specialiuose   pastatuose *,   turejo
modernius  fizikos  ir  gamtos  mokslu  kabinetus,  kino  sales,  prie  v.isu
mokyklu   veike   bendrabu6iai.   Jezuitu,   quarijon.u,   kazimierie5iu   glpr-
nazijose  buvo   sukaupti  turtingi  zoologijos,  mineralogijos  ir  numiz-
matikos   muziejng   rinkiniai.   Visos  vienuolijng  mokyklos,   i§skyrus   ne:
ilgai   veikusia   kapucinu   ordino   progimnaz.ija   Plungeje,   naudojosi
valstybiniu   mokyklu  mokytoju,  tarnautoju  lr  mokiniu  teisemis,  ku-
rios  joms  buvo  suteiktos,  remiantis   1925  in.   „Viduriniu  ir  auk§tes-
niujng  mokyklng  istatymo"  53 ir 54  paragrafais.

Kaip   ir  kitas   priva€ias   mokyklas,   vienuoliu   gimnazijas   subsidi-
javo   Svietimo    ministerija:   mokejo    mokytojams   algas,    suteikdavo
vienkartines  pa§alpas  mokymo  priemonems,  inventoriui  isigyti.   Ki-
tas   islaidas   padengdavo   vienuolijos,   todel   mokestis   uZ   moksla   ir
islaikyma  bendrabu6iuose  buvo  didesnis  nei  valstybinese  mokyklos?.
Pfadinese  jis  buvo   loo-200  litu  metams   (Svietimo  ministerijos  ir
savivaldybing  pradinese  mokyklose   uZ  moksla  nemoketa),  o   gimna-
zijose -150-300 litt!  (valstybinese -150).

Didelis  mokestis  uZ  moksla  salygojo  elitini  vienuoliju  gimnaziju
kontingenta,   ypa6  Kauno  jezuitu   ir  kazimierie6iu   gimnazijose.   Cia
mokesi  lietuviu  visuomenes  vir§tines  stintis  ir  dukros,  nors  §alia  ju~*  Kai   kuriu  vienuoliju   mokyklt!   statyba,   irengima   finansavo   Vatikano   istai-

gos,  vienuoliju  centrai  uzsienyje  (pvz.,  jezuitu,  kapucinu).
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buvo  daug  neturtingng  moksleivit!.  Mokiniu,  del  neturto  atleistu  nuo
mokes6io  uZ  moksla,  skai€ius vienuoliju  gimnazijose  gerokai  pra§oko
istatymu nustatyta  15 proc. rib?, nes vienuolijos  savo  le§omis mo,ke ir
i§laike  bendrabu6iuose  tuos,  kurie  ateityje  rengesi   tapti  vienuoliais
kunigais  arba  vienuolemis.  Priimtu  i  vienuolynus  paprastais  broliais
ir  seserimis  i  vidurinius  mokslus  neleido,  tik  i§mokydavo  kokio  ama-
to.

Lietuvos   Respublikos   profesinio   §vietimo   istaigng   tinkle   1918-
1940  in.  vyravo  priva6ios  mokyklos  ir  kursai.  Pirm?sias  amatu  mo-
kyklas   1919  in.   pradejo   steigti   labdaros   draugijos.   Valstybe  profe-
siniam  mokymui   daugiau  demesio  eme  skirti  tik  nuo   1926  in.,  ikti-
rus   4   valstybine9   amatng   mokyklas.   Ta6iau   jng   menkai   padaugejo:
1939   qu.   pabaigoje   buvo   8  valstybines   vidurines   amatt!   mokyklos,
7 -Prlva6ios,  8 -Zemesniosios  amatt!  mokyklos   (visos  priva6ios)24.
1§  mazdaug  54  amatu  kursi!,  veikusiu  1938  in.,  valstybe  buvo  istei-
gusi   tik  425.    1§   Zemesniuju   Zemes   tikio  mokykltf   1939  in.10   buvo
valstybining  ir 8 -priva6ios 26.

1§  minetng  profesinio  §vietimo  istaigu  vienuolijoms  ir  vienuoliau-
jan6iu   motert!   draugijoms   priklause   4   vidurines   amatt!   mokyklos,
4  Zemesniosios  amatu  mokyklos,  6  amatu  kursai   ir  5  Zemesniosios
Zemes  tikio  mokyklos  (Zr.  2  lent.).

2    I en tel e.    Vienuoliju  ir  vienuoliaujan6ing  moterng   draugiju  amatu  mokyklos
ir  kursai,  Zemes  tikio  mokyklos  Lietuvoje  1918-1940  in.

Veikimo
pavadinimas                               Specialybes               fg;i;ri'invo)             s#€{ru£:I

Vabalninko      Sv.      Kazimiero siuvimas,  namu
seseru  kongregacijos  mergai-rikis
6iu  vidurine  amatu  in-la
Tel§iu   Sv.   Kazimiero   seseru siuvimas,  namu
kongregacijos   mergai6ing    vi-tikis
durine  amatu  in-la
Panevezio   Lietuvai6iu   §vieti- siuvimas,  namu
mo   d-jos   mergai6iu  vidurine tikis,    mezgimas,
amatu   in-la                                     audimas
Kauno   Lietuvos   moteru   kul-siuvimas

1936-1940

1937-1940

1927-1940

1937-1940
ttiros   d-jos  mergai6iu  v-iduri-
ne    amatng    in-la
Barzdu  Lietuvos  moteru  kul-siuvimas,  kirpimas,   1922-1940
ttlros  d-jos  Zemesnioji  amatu namu  tikis
ruo§os   in-la
Roki5k~io     Lietuvai6iu    §vieti-siuvimas,  audimas,1927-1940
mo   d-jos   Zemesnioji   mergai-nerimas,    namu
6iL±    amatt2    in-la                               tikis
Taurages    Lietuvai6it!    §vieti-siuvimas,    namu        1932-1940
mo   d-jos   Zemesnioji   mergai-tikis,  mezgimas
€iu    amatng    ruo§os    in-la
Marijampoles   Lietuvai€iu   se-siuvimas,  mezgi-1937~1940
su€iL!   d-jos   Zemesnioji   mer-mas
gai6iu  amatu  ruosos  in-la
Antalieptes   Sv6.   Jezaus   Sir-siuvimas,  kirpimas,1926-1940

Eiuerssai kongregacijos      amatu =aerzb:;Fas,  rank-

1939 -45

1939 -30

1939 -172

1939 -82

1937 -43

1939 - 49

1939 - 28

1939 -86

1939 -30
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Veikimo
Pavadinimas                                 Specialybes                 (ikprimo)              ;'k:'i`6iL';

metai

Mokiniu

Kauno    Sv6.   Jezaus    Sirdies  siuvimas,  kirpimas   1926-1940          1939-22

€?:ug]::gasc+J6:S jeaz¥::u ski#:ea: siuvimas,  kirpimas   1932-19371937 -10
kM°:rgjr:£apco{!.:ss  maa¥:jtounukukr:£i  vyri§ku  drabuziu       1934-1938          1937 -17

far:r:I?ac#:SoLeasm:t:rfjkounrngsa]kon. bk:{gifumvays:t:£uV]mas   ig37_ig4o           ig37 _ 5

vg;:egna€£j::|ez#3ituu  ##Sg:jega-siuvimas, batsiu-4-ojo  de§.  pab.            ~
cijos   amatu   kursai                      ¥¥]Sjiie sstka.:£%'a:£i[.t-

ninkyste
Karmelavos   kotrynie€iu   kon-
gregacijos   Zemesnioji   Zemes
tlkio    in-1a
Auk§tadvario   Lietuvos   mote-
ru   kultdros   d-jos   Zemesnioji
Zemes   tlkio   in-la
Antalieptes   Sv6.   Jezaus   Sir-
dies  kongregacijos  Zemesnio-
ji   Zemes   dkio   in-1a
Adakavo  Lietuvai€it±  5vietimo
d-jos   Zemesnioji   Zemes   tikio
in-la
Karklinu    vargdieniu    seseru

1918

1923                          1924 ~28

1924

1925

1927

kongreg-acijos      Zemes      tlkio

g;;akiu     nepilname6iu     mer-ruosa,  rankdarbiai    l926                        1930-25
gai€iu   nusikaltelit!   drausmes
ir      auklejimo      istaiga      prie
kotrynie6iu  vienuolyno

Steigiant   Zemes   tikio,   amatng   mokyklas   ir   kursus,   vienuolijoms
nereikejo  kurti  specialios  materialines  bazes,  samdyti  pedagggu  kad-
rt!.    1918-1940  in.  vienuolynuose  veike  daug  verslo   imoniu-siu-
vyklu,   audyklu,   staliu,   batsiuviu   dirbtuviu;   verstasi   darzininkyste,
sodininkyste,  gelininkyste.  Tose  imonese  ir  vienuolynu  tikiuose  moke
amatu  kandidatus   i  vienuolius,  tad  oficialus  mokyklu  steigimas   i§
esmes  rei§ke tik kiekybini mokymo  augima.

Amatu  mokyklos  ir  kursai  nebuvo taip  gerai  aprtipinti,  kaip  bend-
rojo   lavinimo  mokyklos.   Deste   daugiausia   tas   pa6ias  mokyklas   ar
kursus   baigusios   vienuoles,   trtiko   vaizdiniu   priemoniu.   Nezitirint
i  trtikumus,   atsirado   galimybiu   neturtingiems   jaunuoliams,    vaikt!
prieglaudu  aukletiniams  per  2-4  in.  igyti  reikalingiausias  specialy-
bes.  Mokestis  uZ  moksla  buvo  nedidelis:  50-loo  littf metams  amatu
mokyklose   ir  50-200  litu   dvejiems  metams   amatu   kursuose.   Pri-
va6iose   Zemesniosiose   Zemes   tikio   mokyklose,   kaip   ir  valstybinese,
mokslas  buvo  nemokamas,  ta6iau  brangiai  kainavo  gyvenimas  bend-
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rabu6iuose-40   ]itLf    menesiui     (valstybinese-30    litt!    metams).
Bendrabu5iai veike prie visu amatu ir Zemes tikio mokyklu.

Beveik  visas  vienuo]iju  vidurines  ir  Zemesniasias  amatu  mokyk-
las  materialiai  reme   Svietimo  ministerija:   mokejo   atlyginimus  mo-
kytojams,   skyre   le§ng   inventoriui   isigyti.   Amatng   kursus   vienuolijos
`i§laike   savo  le§omis  ir  i§   mokes5io  uZ  moksla.  Mokamas   mokymas
kursuose   vyko   tik   pirmaisiais   metais,   antraisiais   ]ankytojai   dirbo
Vienuolynu  imonese  kaip  praktikantai, jng  gaminius  pardavinejo,  nau-
dojo  labdaros  loterijose.

Taigi   vienuolijt2    bendrojo   lavinimo    ir   profesines    mokyklos
gerokai  padidino  neturtingu  §eimu   galimybes  i§mokslinti   savo  vai-
kus.   Kritikuojant  vienpusi§ka,  konfesini  mokymo   bei   auklejimo   tu-
rini27,  reikia  pastebeti,  kad  vienuoliai  ir  sieke  i§ugdyti  naujus  kan-
didatus   i  vienuolius,   kataliku   inteligentus,   „religinio   atgimimo   Za-
dintojus".   Be  klerikalinit!  pazitiru,  vienuoliai   skiepijo  moksleiviams
krik§6ioni§ka   morale,   gailestingum?:   religiniu  btireliu   nariai   lanky-
davo  prieglaudas,  ligonines,  varg§u  Seimas,  organizuod-avo  labdaros
rinkliavas.

Kita   visuomenei   reik§minga   vienuoliju   veiklos   sritis   buvo   lab-
clara.   1918-1940  in.   socialines   globos   reikalai   Lietuvoje   priklause
]abdaros   draugijng,   saviva]dybing   ir   parapijng   kompetencijai,   tad   vie-
nuoliju   galimybes   Cia   ribojo   tik   finansiniai   i§tekliai.   Jos   steige   ir
i§laike  vaikt2   darzelius,  sanatorijas,  prieglaudas,  moksleiviu  bei  stu-
dentu  bendrabu6ius,  taip  pat  dirbo  kitu  kataliki§kng  draugiji2,  valsty-
binese,    savivaldybit!   istaigose,    ligoninese,   stengesi    padeti   bedar-
biams,  kaliniams  ir kt.*

Vienuoliju   labdaros  istaigu  labai  reikejo  neturtingiems  Lietuvos
visuomenes  sluoksniams,  nes  valstybe  negarantavo  socialines  para-
m.9s -draudimo  nedarbo,  invalidumo,  senatves  atvejais,  kitng  drau-
giju  pagalbos  nepakako.  Socialines  globos  reikalams  valstybe,  savi-
valdybes  bei  ivairios  draugijos  kasmet  i§leisdavo  apie   10  mln.  Iitu,
ta€iau  tos  sumos  uztekdavo  tik  patiems  vargingiausiems  su§elpti 28.
Kaip  ir  lapdaros  draugijos,  le§as  savoms  socialines  globos  istaigoms
i§laikyti  vienuolynai  rinko  patys:  organizavo  ivairias  rinkliavas,  lo-
terijas.    Todel  ju  ,vaikng  ir  seneliu  prieglaudu  btikle  daznai  buvo  tie-
siog   vargana.   Darbo   ir   socialines   apsaugos   departamento   Ziniose
apie  prieglaudas  tik  nedaugelis  jng  apibtidinama  kaip  tvarkingos,  pa-
siturin5ios29.    Vis   delto  vienuoliju   labdara   padejo  valstybei   spresti
socialines problemas, mazino socialine itampa.

Svarbiausias  vienuoliju  veiklos  uzdavinys -stiprinti  katalikybe.
Tai  suponavo  ir  kitas  jng  socialines  veiklos  sritis:  periodines  spaudos
bei  knygu  leidyba  ir  religining  organizaciju  steigima.   1918-1940  in.
vienuolijos   leido   15   pavadinimng   laikra§6iu   ir   Zurna]1!,   skirtu   visai
Lietuvai,   bei   gausybe  didesniu    ir  mazesniu  parapiniu    ]aikra§telii!.
Zymesni  ju:   marijonu   leisti   savaitra§tis   „Saltinis"    (1926-1940)   ir

*  Pla6iau   Zr.:     Laukaityte   R.     1§   vienuolijt!   socialines   veiklos   Lietuvoje
1919~1940  metais  //  Istorija.  1988.  T.  29.  P.  88-101.
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Zurnalas  „Sventt!ju  bendravimas"   (1930-1940),  pranci5konu  Zurna-
las  „Sv.  Pranci§kaus varpelis"   (1923-1935,1935-1940  in.  buvo  lei-
dziamas   „Pranci§konu   pasaulio"   pavadinimu),   jezuitu   „Zvaigzde"
(1926-1940)  ir  ,,Misijos"   (1930-1940),  kapucinu  „Lurdas"   (1936-
1940),   salezie5ing   „Salezie6iu  Zinios"   (1927-1940  in.   Ieistos  Turine,
Italijoje),     vargdieniu   seserng   laiikra§tis,     skirtais     pavasarininkems,
„Liepsnos"    (1937-1940).   Pora   laikra5telit!   leista   vaikams:   „Salti-
nelis``    (1928-1940),   skirtas  marijonu   globojamai   „Marijos  vaikt!"
sajungai,  ir  „Zvaigzdute",  kuria   1935-1937  in.  jezuitai  megino  pri-
taikyti savos  Eucharistijos karzygiu sajungos nariams.

Vienuoliju periodikos tirazai buvo palyginti nedideli -5-20 ttikst.
egzemplioring   (i§skyrus  ligoniams  skirta  „Lurda",  kuris   1940  in.  tu-
rejo   net   loo   ttikst.   skaitytoju3°)-ir   nepastovtis.   Taupydamos   re-
dakcijos  stengdavosi  verstis  savo  jegomis,  todel   leidiniu  turini  pa-
prastai  kompiliuodavo  patys  redaktoriai  i§  uzsienio kataliki§kos  spau-
dos   vertimu.   Vyravo   religiniai   straipsneliai,   krik§6ioni§kojo   pasau-
lio  ivyking   apzvalga  ir  kt.  Vos  keletui  leidinii± -„Saltiniui",  „Lieps-
noms"-pavyko  i5trtikti  i§  konfesiniu  §ios  spaudos  remng  ir  parodyti
savo   skaitytojams,  kad   pasaulyje  vyksta  ne  tik  Dievo   daromi   ste-
buklai.

Gausios   vienuoliju   religines   organizacijos   (pranci§konu   glbboti
tretininkai,  jezuitu  Maldos  apa§talavimo  sajunga,  marijonu  §v.  Juo-
zapo   mir§tantiesiems   gelbeti   brolija   ir  kt.)*   greitai   prigijo   katali-
kiskoje   visuomeneje,   ugde   jos   religine   kulttira,   formavo   religinio
gyvenimo  tradicijas.  Svarbiausias  ju  veilklos  ti`kslas  buvo  gilinti  Zmo-
niu  tikejima.  Absoliu€ios   daugumos  narit! -pagyvenusing  moterng   ir
merginu -pamaldumas   abejoniu   nekele,   tad   svarbiausia   problema
buvo  i  draugiju  religine  praktika  itraukti  kuo  daugiau  vyru,  jauni-
mo,  inteligentijos.  Tas  uzdavinys  liko  neigyvendintas,  nes  davatki§-
k?,  demonstratyvu  pamalduma  propaguojanti  religiniu  organizaciju
veikla  §iose visuomenes grupese nebuvo populiari.

1918-1940  in.  Lietuvos  vienuolynuose  nesusiktire  mokslo,  meno,
humanitarines  kulttiros  centri!,  nors  tarn  buvo  rengiamasi:  kauptos
bibliotekos,   daug   nariu   mokesi   auk§tosiose   mokyklose.   Priezastys
visng   pirma   objektyvios:   vienuolijos   gyvavo   palyginti   neilgai,   i  jas
daugiausia   stojo  valstie6iu  vaikai,  i§  kuring  uzsienio  noviciatuose  ir
universitetuose    reikejo   i§ugdyti   lietuviu    kataliki§ka    inteligentija.
Noredami  i§pletoti  kulttirine  veikla,  labdara,  vienuolynai  turejo  dis-
ponuoti  didziulemis  le§omis,  o   1918-1940  in.  jie  ktiresi,  statesi,  rti-
pinosi  tikine  veikla.  Taigi   galima  tik  spelioti,  koki  vaidmeni  mtisu
visuomeneje   vienuolynai  vaidintng   dabar,  jei   pokario  metals   tarybng
valdzia  nebtitu ju  likvidavusi.

I§vados

Kataliku   bazny6ios   strukttira   formavosi   beveik   2000   in.,   todel
tiketina,  kad  ji   idealiai   gall  patenkinti  religingos   asmenybes  porei-

*  Pla6iau  Zr.:   Laukaityte  R.   Min.  str.
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kius.   Gyvenim?   vienuolyne   Zmogus   renkasi   savo   valia,   turedamas
galimybe  ji   pazinti,   tad   klititys   realizuoti   toki   pasirinkim?   riboja
asmens sazines  laisve.

Vienuoliju  veikla  Lietuvoje  1918-1940  in.  s?lygiskai  galima  pa-
dalyti   i  2  periodus:   pirma,  ktirimosi,  kuriam  btidingas   baznytiniais
kanonais   suponuotas   jng   pavaldumas   uzsienio   (Vokietijos,   Italijos,
JAV)  provincijoms,  ir,  antra,  savarankisko veikimo.  Sie  periodai  ivai-
riuose  ordinuose  bei  kongregacijose  truko  nevienodai   (antai   Lietu-
vos  kryzietes  ir  e]Zbietietes  niekada  nebuvo  savaranki§kos).  Vienuo-
liju   rysiai   su   uzsienio   Salimis,   ypa6   Lenkija,  Vokietija,   buvo  jaut-
riausia  ju  vieta,  nes  kale  visuomenes  itaruma  ir  lietuviu  vienuolit2
nepasitenkinima.  Ilgainiui  beveik  visi  Lietuvos  vienuolynai  tapo  lie-
tuvi§ki  ir  praturtino  §alies  kulttira  savo  religine  bei  socialine  veikla.

1918-1940  in.   vienuolijos   buvo   lygiateises   socialinio   gyvenimo
dalyves,  tenkinusios  katalikiskos  visuomenes  poreikius.  Socialines  jL±
funkcijos -Svietimas,  auklejimas,   labdara -nebuvo   i§skirtines,  to-
kios  pat  veiklos  eme]si  daugybe  specialiai  isteigtng  draugijng.  Visos  jos
inese  savo  indeli  i  Lietuvos  kataliki§k?  kulttir?.  Vienuolijng  dalis  nei
kiekybi5kai,  nei  koky'bi§kai  nebuvo  didziausia,  ta€iau  parode  ju  sieki-
mus  ir pasirengim?  dirbti  bazny6ios ir visuomenes  labui.

I  Marijoni!   vienuolija.   Marijampole,     1931;     Totoraitis   J.     Marijampoles
kunigu   marijonu   vienuolynas.    Marijampole,1924;     Va§kys   J.        Pranci§konai
Kretingoje.   Kretinga,1940;   Andruska    8.    Jezuitai,   kas   jie  yra   ir  ko   jie  nori.
K.,1925;    Kri§tanavi6ius   8.    Jezuitai   nepriklausomoje   Lietuvoje  //   Lai§kai
lietuviams.1973.   Nr.I-11;   1974.   Nr.I-12;   1975.   Nr.I-4;   Krasauskas   R.
Nekaltai  Pradetosios  Sven6.  Mergeles  Marijos  seseru  vienuolijos  pradzia  //  Aidai.
1979.  Nr.  3.  P.103-112,  ir  kt.

2  Gidzitinas   V.    Vienuolijos   Lietuvoje   //   Lietuviu   enciklopedija.   Boston.
T.15.   P.153-157;    Gidzitinas   V.    Vienuolijos   Lietuvoje   XIII-XIX   amziu-
je  //  Lietuviti   katalikt!   mokslL!   akademijos    (toliau-LK   MA)    metra5tis.   Roma,
1970.   T.   5.   P.   261-296;    Gidzitinas   V.    Pranci§konu   ina§as   i   lietuving   tautos
kulttira  //  Metra§tis.   Kennebunk  Port,1950.  P.Ill-118;    Gidzitinas  V.    Se-
seru  kazimierie€iu  vienuolijos  sukaktis.   1907-1982  //  Aidai.   1983.  Nr.  6.  P.  405-
407,  ir  kt.

3  Gaigalaite    A.     Klerikalizmas    Lietuvoje    1917-1940    metais.    V.,1970.
P.  243~245;   Ani6as  J.   Antiliaudiniu  keliu.  V.,1970.  P.146-151.

4  UZ  vienuolyno  sienu.  V.,1966;  Vienuolyne.  V.,1976;    Jauni§kis  8.    Zmo-
nes   sti   abitais.   V.,1970;    Kairys  J.    Paskutinis   „Ave  Marija".   V.,1988,   ir  kt.

5  Sideravi6ius  J.    Po   nekalto  prasidejimo  skraiste   (marijonai).   V.,1960;
S i d e r a v i 6 i u s  J.   Pranci§konai  Lietuvoje.  V.,   1962,  ir  kt.

6  Asmens   q6kumentai   //  MAB.   F.   39.   8.   128,   138,   252,   254-287;  .Pra§ymai
priimti   i   Gerojo   Ganytojo   duktert2    draugija    1935-1938   in.    //   LVA.   F.    1400.
Ap.   I.  a.  3.

7  Jezaus   draugijos   regulos.   K.,   1931.   P.  24;   Marijonng  vienuolijos   Konstitucija
arba   istatai.   Marijampole,   1928.   P.   39;   Nekaltai   pradetosios   Sven6iausios   Panos
Marijos   vardo   „Vargdieniu   seseliu"   vienuolijos   istatai.   Ma|ijampole,   1920.   P.   19,
26-28,  ir kt.
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]°  1909.VII.8   d.   Iietuviq   kunigu   protestas   //  MAB.   F.    12.   8.   3152.   L.   I,   2.
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11   Ten   pat.   L.   I.
12  Svietimo  ministerijos  Tikybt!  departamento  direktoriaus   1923.VI.14  d.  ra§tas

vidaus  reikalt!  ministrui  //  LVA.  F.  377.  Ap.  9.  8.  46.  L.  2.
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15  K.   8.   Del  jezuitu  veikslo  Lietuvoj   //  Lietuvos   Zinios.1926.   Rugs.   22;    Si-
lius    P.     Kieno   ranka    tatai   laimina?   //   Lietuvos   Aidas.1936.    Bal.   9.   P.   8;
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Summary

Regina    LAUKAITYTE

MONASTERIES  IN  LITHUANIA  IN  1918-1940

In  Lithuania  monasteries  are  known  to  have  had  a  longstanding  history  even
though   the   past   two   centuries   were   not   too   favourable   to   them.   Having   been
closed   in   the   l9th   century,   monasteries   still   continued   their   functioning   in   the
revived   Lithuanian  state.   In  the  postwar  period  the  Soviet  government   dismissed
them.

In   1940,   some   103   monasteries   existed   in   Lithuania,   which   sheltered   I,063
monks   and  laymen.   Most   of  them   were  peasants'   children  who   strove  to   attain
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intelligence   and   to   realize   their   religious   ideals.   The-  monasteries   in   Lithuania
experienced  two  periods:  a  church  canon  and  the  subordination  of  foreign  provinces
such  as  Germany,   Italy,  etc.,  and  the  impact  of  independence.  The  relations  with
other  monasteries   in   foreign   countries,   especially  those  in   Poland   and   Germany,
resounded  unfavourably  in  the  public  life  and  among  the  monks  themselves.

Unlike  their  predecessors,  the  20th-century  monasteries  were  of  the  Lithuanian
type   and   were   noteworthy   for   their   social   activity.   They   concerned   themselves
with  establishing  schools   (elementary  schools,  gymnasiums,  trade  schools),  kinder-
gartens,   refuges,   also   with   publishing   press   and   books,   and   organizing   various
religious  societies,  etc.
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were  given  a  chance  to  educate  their  children.  In  1918-1940  monasteries  did  their
best   to   become   a   centre   of   culture   and   science,   but   for  the   lack   of   means   and
special  personnel  the  monasteries  could  not  extend  their  activities  in  the  sphere  of
culture  and  charity.
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