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PUBLIRACIJOS

IEVA  SENAVI¢IENE

NEMALONUMAI TELSIU  SEMINARIJOJE  DEL RUST  KALB0S
RUSIJOS VALSTYBINIO  ISTORIJOS  ARCIIYVO  DOKUMENTUOSE

Siuo metu ir Lietuvos, ir Rusijos archyvuose yra saugoma nemazai dokumentu
apie XIX a. §e§tojo de§imtme6io Tel§iu (Zemai6iu) diecezines seminarijos Vamiuose
(toliau -TDS) konflikta su rusu administracija d6l rusi§kuju dalyky d6stymo. Tai
nestebina:  §io konflikto, kuris net po keliu de§imtme6iu prorusi§koje literattiroje
buvo pateikiamas kaip btidingas kataliki§ky seminariju antirusi§ko nusiteikimo pa-
vyzdys, atgarsiai tada pla6iai nuskambejo, o pasekm6s tiesiogiai paliete ir kitas Ru-
sijos imperijos kataliki§kas seminarijas.  Ziniu apie mineta konflikta galima rasti
Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarijos, Kauno arkivyskupo metropolito Ro-
mos kataliku kanceliarijos, Tel§iu (Zemai6iu) Romos kataliky vyskupijos dvasin6s
konsistorijos, Vilniaus ivietimo apygardos fonduose, esan6iuose Lietuvos valstyb6s
istorijos archyve (toliau -LVIA), Lietuvos nacionalin6s Martyno Mazvydo biblio-
tekos Rankras5iu skyriaus (toliau - LNB RS) TDS bylose bei kitur.

Gausiai  su  §iuo  klausimu  susijusiu  dokumentu yra  Sankt  Peterburgo  Rusijos
valstybinio istorijos archyvo  (toliau - RVIA) Kitatikiu dvasiniu reikalu departa-
mento fonde, ypa6 bylose apie TDS mokymo reikalus. Tai Tel§iu (Zemai6iu) vysku-
po, Tel§iu Romos kataliky vyskupijos dvasin6s konsistorijos, Vilniaus generalguber-
natoriaus, vidaus  reikalu ministro  ir kt.  korespondencija  apie rusu  kalbos pad6ti
TDS ir priemones jai pagerinti.

Rusiskojo``  TDS  konflikto  esme  mtisu  istoriografijoje  n6ra  nezinoma.  Kelis
§i  klausima  lie6ian6ius  dokumentus  Lietuvoje,  Kauno  gubernatoriaus  ra§tin6s  ir
Tel§iu  vyskupo  archyvuose  dar  pries  kara  buvo  surades  Antanas  Alekna].  Tris

I  A.   Alekna, Zcm¢z.cY!.#  vyckztp¢s Mo/!.c/.ws  VH/¢#cY!.ws,  Cikaga,1975,  p.197-199;  A.   Alekna,

Zemai6iu  seminarija vysk.  Valan6iaus  laikais,  G4znyfo/.¢s,  Kaunas,  1921,  nr.  1,  p.  12-14.
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svarbesnius Sankt Peterburgo RVIA RItatikiu dvasiniu reikalu departamento fondo
dokumentus - TDS  rusu kalbos  d6stytojo mokytojo Fiodoro RIevenskio  1852 in.
skunda  bei  1852  in.  Iiepos  17  d.  vidaus  reikalu  ministro  ir  1852  in.  rugs6jo  9  d.
Vilniaus generalgubernatoriaus ra§tus apie rusu kalba TDS ir vyskupo Motiejaus
Valan6iaus  politini  patikimuma  -  savo  1970  in.  monografijoje  apra§6  Meile
Luk§ien62.  Nemazai  dokumentu  apie  su  rusu  kalba  susijusius  TDS  ivykius  i§
LVIA Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarijos Politinio  skyriaus bylu  neper-
seniausiai paskelbe Kazys Misius „Zemai6iu praeityje"3. Tarp ju ypa6 minetini iki
§iol  nezinomi  dokumentai  apie  TDS  peripetijas  su  rusu  kalbos  d6stytoju  moky-
toju  Piotru  FeoktistovI.

Isiplieskus  konfliktui,  buvo  parengta  nemazai  su juo  susijusiu  ra§tu  nuorasu
ivairioms to meto istaigoms ir Zinyboms, tod6l Lietuvos ir Rusijos archyvu doku-
mentai neretai dubliuojasi. Antai RVIA dokumentu analogu K.  Misius yra sura-
d?s 5, A. Alekna - 2. Deja, Lietuvoje saugoma TDS ,,rusi§kojo" konflikto archy-
vine  medziaga yra  i§sklaidyta po  ivairius  fondus,  tod6l pagal ja  nelengva  atkurti
nuoseklu ivykiu vaizda.

Nors  dokumentu  apie TDS konflikta gausu,  atskiros §io konflikto  detal6s toli
grazu  nera  visi§kai  i§nagrinetos.  §ios  publikacijos  tikslas  yra  pateikti  skaitytojui
i§samia Peterburgo RVIA Kitatikiu dvasiniu reikalu departamento fondo bylu apie
TDS  mokymo  reikalus  apivalga.  Min6ti  dokumentai,  apimantys  1852-1854  in.
ivykius,  Lietuvos  tyrin6tojams  yra  sunkiau  prieinami,  o  dauguma ju  dar  nebuvo
skelbta.  Prie§ingai  negu  Lietuvoje,  Sankt  Peterburge  saugomi  dokumentai  labai
kompakti§ki, daugelis - originalai. Tarp ju yra penkiu M. Valan6iaus ra§tu vidaus
reikalu  ministrui  originalai  ir vienas  nuora§as  bei  ra§to  F.  RIevenskiui  nuora§as,

pirmojo F. RIevenskio skundo, pasiai§kinimu ir parodymu rusu administracijos at-
stovams autografai, Aleksandro Beresnevi6iaus pasiaiskinimo autografas, pirmojo,
iki §iol nezinomo P. Feoktistovo skundo autografas, inspektoriu Aleksandro Orlovo
ir Felikso Luka§evi6iaus raportu ir ataskaitu originalai, Vilniaus generalgubernato-
riaus, vidaus reikalu ministro, Vilniaus vyskupo Vaclovo Zilinsko, kai kuriu Zinybu
atstovu ra§tu originalai bei juodra§6iai ir t.t.

Esant tokiai aptariamu dokumentu gausai, buvo pasirinkta neiprasta publika-
cijos forma - atpasakoti pa6ia dokumentu esm?, kartais cituojant svarbesnes ju
vietas  (M.  Valan6iaus  ra§tus  -  i§tisai).  §i  trikuma  stengtasi  kompensuoti  i§sa-
miomis  atskiru  dokumentu  nuorodomis.  Be  to,  siekiant  su§velninti  tokio  pobti-

2  M.   Lukvs.lena,    Lietuvos  5vietimo  istorijo,s  bruozai  XIX  a.  pirmojoje  puseje,   ELz+unzrs,1970, p.

397-399.
3 K.   Misius,   Vyskupo M. Valan6iaus santykiai su rusu valdzia (1850-1864 in.: Varniu laikotar-

pis),  yHmz.¢!..  Zen"].cYi.xp pnflci.f}.£,  t.  4,  Vilnius,  1996,  p.  86-93.
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dzio publikacijai neiivengiama chronologi§ka kanceliariniu ra§tu registravimo  ispti-
di  ir  padaryti ja  prieinamesne  skaitytojui,  dokumentu  visuma  bandyta  pristatyti
kaip  pasakojimti  apie  buvusius  ivykius.  Tai  dare  prasminga  Sankt  Peterburgo
medziaga  papildyti  kai  kuriais  i§  kitur  paimtais,  ypa6  LNB  RS  saugomais,  TDS

posedziu protokolu bei ra§tu  duomenimis, kurie iki §iol dar nebuvo skelbti.  Pries
apzvelgiant  dokumentus,  taip  pat  pasirod6  naudinga  pateikti  bendru  Ziniu  apie
kataliki§ku  seminariju  ir rusu  administracijos  pozitir!  i  rusi§ky  disciplinu  reikL¥m?
dvasininkams  lavinti,  kuris  pad6tu  geriau  suvokti pa6ia TDS  ,,rusi§kojo"  konflik-
to  esm?.

Rusu kalba kataliki§kose seminarijose:
va]dzios planai ir gyvenimo realybe

Rusu  valdzia  neneige  didziul6s  Kataliku  Bazny6ios  itakos  Lietuvos  tikintie-
siems.  Kataliku  Bazny6ia  buvo  viena  pagrindiniu  kliti6iu,  trukdziusiu  Lietuvai
sekmingai integruotis i Rusija; antra vertus, jos sunaikinimas arba griezta prieziti-
ra  buvo  btitina  salyga  uzkirsti  kelia  neken6iamai  lenky  !takai4.  Siekdam€is  susil-

pninti popieziaus  reik§m?  Rusijos  imperijos katalikams,  caras Aleksandras  I,  ne-
paisydamas kanonu, kaip auk§6iausia Kataliku Bazny6ios istaiga Rusijoje  1801  in.
isteig6  Sankt  Peterburgo  Romos kataliku  dvasin? kolegija,  tvarkoma pasaulie6iu,
nors ir vadovaujama vyskupo. Kolegija turejo btiti nepriklausoma nuo popieziaus.
Jai buvo pavesta nagrin6ti skundus pries vyskupus, tvarkyti visus administracinius
reikalus, stebeti dvasininkijos rengimo istaigas ir prizitireti valdzios istatymu vykdy-
ma. Be Kolegijos, kiekvienoje vyskupijoje buvo ikurtos pasaulie6iu sekretoriu vado-
vaujamos  Romos kataliky dvasin6s konsistorijos5.

Rusu  administracijos  demesys  ypa5  krypo  i  kataliku  dvasininkijos  diecezines
seminarijas.  Siose  seminarijose  formavosi  btisimvy.u  kataliku  kunigu  isitikinimai,
toll  grazu  neatitinkantys  imperin6s  valdzios  noru.

Viena i§ btidu, kaip didinti savo itaka kataliku dvasininkams, rusu valdzia laike
to  meto  Lietuvos  visuomenes  elito  -  bajoru  bei  inteligentijos  vartotos  lenku
kalbos  poziciju  kataliki§kose  seminarijose  silpninima  ir nist}  kalbos  poziciju  stip-
rinima.  Valdziai  nebuvo  paslaptis,  jog  kataliki§kose  seminarijose  studijavusiems
lietuviu valstie6iu vaikams lenku kalba po baigimo tapdavo ju  oficialic".a  kalba,  o
kataliku lenku aspiracijos - kur kas artimesn6s, nei sta6iatikiu rusu. Kataliki§kas

4  S.A.   Girnius,    Lietuvos  katalikai  rusu  caristin6j  priespaudoj,  4J.c/¢J.,   1975,  nr.  5,  p.  214.

5 Ten pat, p.  215.
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dvasines seminarijas baige kunigai turejo btiti bent jau lojaltis imperijos istatymams
ir pasaulietinei valdziai.

Rusu administracijai palaipsniui igyvendinant savo politinius siekius, 1841-1842
in. buvo sekuliarizuoti Kataliky Bazny6ios turtai. Seminarijos tapo finansi§kai pri-
klausomos nuo valdzios. 1841 in. jose numatyta d6styti rusu kalba ir istorija, o 1844
in.  sausio  1  d.  ivykdyta esmin6 kataliki§ky dieceziniu seminariju reforma.

1843  in.  Iapkri6io  19  d.  imperatorius  patvirtino  naujus  kataliki§ku  seminariju
istatus6, atimdamas jas i§ prolenki§kai nusiteikusiu kunigu misionieriu, ir seminariju
d6stytojais patvirtindamas Kolegijos kontroliuojama Romos kataliku dvasin? aka-
demija baigusius kunigus.

Pagal istatus numatyta seminarijose iprasta lenky kalba pakeisti rusu kalba. Visi
seminarijos valdan6iojo organo -valdybos7 - reikalai tur6jo btiti tvarkomi rusu
kalba. Rusu kalba tapo ir kataliki§ku dieceziniu seminariju destomzu.a kalba. I§imti
sudare teologijos dalykai, kuriuos leista d6styti lotyni§kai. Tik homiletikos pratybos
turejo vykti vietos kalba ir vyskupiju dialektais - taigi Tel§iu diecezin6je semina-
rijoje - Zemaiti§kai ir lenki§kai.

I visu  4  kursu  dieceziniu  seminariju  mokymo  programa buvo  itraukti  plattis
rusu  kalbos  ir  istorijos  dalykai.  Jau  paskelbus  istatus,  buvo  prideta  dar  viena
rusi§ka disciplina -valstybiniai nutarimai „zakonovedenije", tur6j? supazindinti
klierikus  su  Romos  kataliku  bazny6iai  ir  dvasininkijai  privalomais  Rusijos  ista-
tymais8.

1847 in. Iiepos 22 d. Rusijos imperijos konkordate su Vatikanu buvo numatyta,
jog kataliku diecezin6se seminarijose ir teologinius, ir neteologinius dalykus privalo
d6styti kataliku tik6jimo dvasininkai, blogiausiu atveju - neteologinius dalykus -
bent jau kataliky tik6jimo pasaulie6iai. I rusu valdzios pra§ymus leisti seminarijose

`' VcTaB  PHMCKo-KaTojlHqecKHx  enapxHajlbHLlx  ceMIIHapHfi,184311   19, RrL4,  f.  821,  ap.

125,  b.  468,  I.  1-8.
7  I  seminarijos.  kuri tiesiogiai priklause vyskupui, valdyb.1 pagal  istatus  iejo  seminarijos  rektorius,

kuri  skirdavo  Sankt  Peterburgo  Romos  katalikii  dvasine  kolegija,  vidaus  reikahi  ministrui  pa.sitilius;
inspektorius,  kuris rdpinosi seminarijos doroviniais  reikalais ir kuri skirdavo vidaus  reikalu ministras,
Koli`gijai pasidlius; ekonomas. tvarkes tikio reikalus, kuri skirdavo Kolegija, Sankt Peterburgo dvasin6s
akademijos  valdybai  pasidlius,  bei  dar  du  mokomojo  personalo  nariai  pasaulie6iai,  kuriuos  skirdavo
vidaus  reikahi  ministras.

8  Pastaroji disciplim  i  seminarijos programq rusu  administracijos i§  pradziu  buvo  numatyta  ive.sti

vietoje  kanonu  teis6s.  Kanonu  teis6  Rusijos  imperines  valdzios  buvo  pripazistama  tik  tiek,  kick ji
neprie`€taravo  bendriesiems valstybes  istatymams,  imperin6s valdzios  teisems  ir  pirmenybems  bei  Sta-
6iatikiii  Bazny6ios  hegemonijai.  Kadangi  i5  Kataliku  Bazny6ios  dvasininkijos  buvo  sunku  laukti  tokio
kanom]  teis6s i5d6stymo,  istatuose  buvo nutarta geriau i§ viso jos atsisakyti. Ta6iau kai kuriems  Kata-
liku  Bazny6ios  dignitoriams  reikalaujant,  veliau  leista  ja  destyti  lygia  greta  su  valstybiniu  nutarimi
kursu. Antai Vilniaus vyskupijos valdytojas vyskupas Jonas Civinskis naujus seminariji} istatus pripazi-
no tik po met`i,  1845  in.  sausio 31  d., kada  i Vilniaus diecezines seminarijos mokymo program<i buvo
itraukta  kanonii  teise.  Zr.   J.    Kurczewski,   Bi`'A#iprfwo  Wz./c;iLtfa.c,,   Wilno,1912,  s.  339.
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destyti rusu kalba pasaulie6iams sta6iatikiams popieziaus kabinetas grieztai atsak6,
jog „Bazny6ia niekados nesutiks, kad bet kuris dvasinio mokymo dalykas galetu btiti
d6stomas kito tikejimo asmens, kadangi netgi destant kalbas yra lengva itexpti min-
tis, prie5ingas aukl6tiniu tikejimui, antra vertus, vyskupijos yra tokios didel6s, kad
vyskupai lengvai gali rasti d6stytoju, jeigu ne tarp dvasininky, tai bent jau Romos
kataliky tikejimo. Ta6iau jeigu tarsime, jog esant kokioms nors ypatingoms aplinky-
b6ms  tai  padaryti  btitu  sunku,  kur  kas  geriau  btitu  i§  viso  ned6styti  kokio  nors
antraeilio  dalyko  arba  pavesti ji profesoriui,  turin6iam kita katedra,  negu  daryti
i§imti i§  §ios  teisingos  ir bdtinos  taisykl6s"9.

Vatikano  nuostata  del pasaulie6iu  sta6iatikiu buvimo  seminarijose  ir  d6l  d6s-
tomu  antraeiliu,  t.y.  rusi§kuju,  dalyky buvo labai neparanki  Rusijos valdziai.  Ne-

paisydama  popieziaus  nuomon6s,  rusu  administracija  5iems  dalykams  d6styti  i
seminarijas  savavali§kai  isake  skirti  ir  rusus  sta5iatikius,  ir  pasaulie6ius,  netgi
itraukdavo  juos  i  seminarijos  valdyba,  be  to,  nuolat  pabr6Zdavo,  kad  rusi5kieji
dalykai  seminarijose  n6ra  antraeiliai,  o,  prie§ingai,  -  pirmaeiliai  ir  svarbiausi.
Sis  nuostata  atspind6jo  ir  rusu  kalbos  bei  istorijos  d6stytoju  atlyginimas,  kuris
pagal  istatus buvo numatytas  250  sidabro rb per metus,  tuo taxpu kiti  destytojai
tur6jo  gauti  125-175  sidabro  rb  per metus.  Fakti§kai TDS  rusu  algos buvo  dar
dukart  didesn6s,  nes  jiems  mok6davo  po  250  rb  atskirai  uZ  rusu  kalbos  ir  uZ
istorijos  paskaitas.

Paprastai rusu kalbos ir istorijos d6stytojais i seminarijas bddavo skiriami vieti-
niu  gimnaziju  mokytojai.  Kadangi  Varniuose  gimnazijos  nebuvo,  §ios  disciplinos
seminarijoje,  nepaisant  valdzios  nurodymu,  nebuvo  d6stomos  iki  pat  1849  in.
rudens, kol imperatoriaus paliepimu i TDS nebuvo paskirtas specialus rusu kalbos
ir istorijos d6stytojas - mokytojas su gimnaziju mokytojo teis6mis. Nuo tada rusu
kalba ir literattira klierikams buvo d6stoma ketverius metus, Rusijos istorija - dvejus
metus`0.

Valstybinius  nutarimus  drauge  su  kanonu  teise  TDS  rusu  administracija  d6s-
tytojui dvasininkui leido destyti nuo  1848 in.  sausio men.  Kartu nurod6, jog pas-
tarasis prival6jo  itraukti  i kursa ne  tik jau  esamus,  bet  ir btisimus vyriausyb6s  ir
vyskupijos  vadovyb6s  potvarkius,  kurie  lies  bendrap.a  tvarka,  vyskupijos  valdyma
bei naujai nustatytas  dvasininkijos  prievoles[].  Registruoti  naujus vyriausyb6s  po-
tvarkius seminarijoje buvo pavesta ra§tvedziui[2.

98.   HonoB,   CHollleH" PoccHH c  PHMOM c  1845  no  1850  r.,  £ftypJto% ML4#L4cmepcm6a

napo@Itoeo  npoceeu4eitua,  1870,  HronL,  o.  88-84.
]° TDS  valdybos  posediio protokolas,  1849 04  23,  LJVB RS,  f.  90-42,  I.  23-24.
" TDS valdybos pos6dzio protokolas,  1848 01 24, ten pat, I. 6-7.
]2 TDS  valdybos  pos6diio  protokolas,  1861  12  16,  ten  pat,  f.  90-47,  I.  18.
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I TDS mokymo programa itraukus rusu kalba ir istorija bei valstybinius nutari-
mus, klierikai du kartus per metus tur6davo laikyti tu dalyky egzaminus.

Nors pastangu lenku kalbai i§guiti i§ seminariju valdzia idejo daug, rusu kalba
ir toliau Cia laikyta svetima kalba, o seminariju vidaus kalba liko lenku: ja kalbeda-
vo  ir vadovybe  su klierikais,  ir daznai klierikai  tarp  saves.  Lotyni§kos  teologiniu
dalyky paskaitos, i§ pradziu seminaristams vargiai ikandamos, buvo skaitomos daz-
niau lenki§kai, nei lotyni§kai, nes klierikai tiktai kaldavo lotyni§ka vadoveliu teksta,
o ai§kinama jiems btidavo lenky kalba. Lenki§kai buvo mokomasi ir per homileti-
kos  pratybas.  Lenki§kai  kalbantis  kunigas  galejo  labiau  suarteti  su  sulenkejusiu
dvarininku, kuris jam mokedavo malonias ordinarijas.

M. Valan6iui tapus TDS rektoriumi, o 1850 in. - Zemai6iu vyskupu, Varniuose
isizieb6 ry§kus lietuviu kulttiros Zidinys. Jau „rusi5kojo" konflikto metais M. Valan-
6iaus  pastangomis  Varniuose  darbavosi  nemazas  lietuviu  inteligentu  btirys,  kuris

palaik6 pla6ius korespondencijos ry§ius su toliau nuo gimtin6s gyvenusiais bendra-
min6iais lituanistais, ir kurio dali sudare TDS dvasininkai. Nuo 1850 in. Varniuose

gyveno Zemai6iu akademijos ideja puoselej?s Simonas Daukantas, kunigu pataisos
namu prizitir6toju buvo Pranci§kus Ambraziejus Ka§arauskas, seminarijoje profe-
soriavo  Aleksandras  Beresnevi6ius,  Aloyzas  §ukevi6ius,  Ferdinandas  Stulginskis,
Jeronimas Kiprijonas Ra6kauskas, Tadas ir Antanas Juzumavi6iai, miestelyje lanky-
davosi Laurynas Ivinskis,  Iren6jus Oginskis.

Su  M.  Valan6iaus  veikla  buvo  susij?s  ne  tik  pagrindinis  literattirinis  ir  kultti-
rinis  miestelio  gyvenimas,  bet  tan  tikra  prasme  -  ir  miestelenu  materialine
gerov6. Atvyk?s i Varnius,  M. Valan6ius 6m6si energingai ripintis liaudies pasto-
racija  ir  ivietimu,  steige  lietuvi§kas  parapines  mokyklas,  kartu  su  kitais  lietuviu
ra§tijos  atstovais  reng6  ir  leido  lietuvi§ka  literattira.  1853  in.  vyskupo  rtipes6iu
Varniuose buvo atidarytas Adomo Zavadzkio knygynas, gausiai platines tarp Zmo-
niu Zemaiti§kas knygas;  nemaza ju papilde seminarijos biblioteka.  Planuota leisti
lietuvi§ka  laikra§ti,  isteigti  spaustuve.  Varniu  katedroje  buvo  sakomi  drasds  Ze-
maiti§ki pamokslai. Miestelyje praktikavo gydytojas, buvo isteigta vaistine, pa§tas,
miestelio  grindinys  i§piltas  Zvyru.

Kad Varniai tuo metu buvo tap? garsiu lietuviu kulttiros centru, rodo tai, jog
tarp  1850 ir  1852 in. Cia mokytis lietuviu kalbos pusme6iui buvo atvykes vienas i§
kirilikos  vartojimo  lietuviu  ra§tijoje  iniciatoriu  Stanislovas  MikuckisL3.

Rusv  administracija  i lituanistin?  M.  Valan6iaus  veikla Zitirejo  atlaidziai,  nes

ji buvo tarn tikra atsvara svarbiausiai negerovei - liaudies lenkinimui. 1887 in. rusu

t3  V.   Birzi§ka,   ,4/cds&#dy"b',  t. 3,  Vilnius,1990, p.  236;  plg.: V.   Merkys,   ffltygrcbxj.xp /#j.A'¢j.,

j864-j904   Vilnius,  1994,  p.  32-33.
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spaudoje buvo svarstoma, kas geriau - ar lietuvi§kojo separatizmo stipr6jimas, ar
dar blogesnis - lietuviu virtimas lenkais; i§ dvieju blogybiu sifilyta rinktis mazesn?,

pirmzH.a".
Stiprejan6ios  Varniuose  ir  pa6ioje  seminarijoje  lituanistin6s-kulttirin6s  aspi-

racijos  savo  ruoztu  silpnino  TDS  rusu  kalbos  pozicijas.  Tiesa,  seminarijos vado-

vyb6  neneig6  tarn  tikru  rusu  kalbos  Ziniu  dvasininkijai  btitinyb6s,  Lietuvai  esant
Rusijos  priklausomyb6je.  Ta6iau  §ia  btitinybe  suprato  tik  kaip  elementaru  rusu
kalbos ir ra§ybos mokejima. Antai netgi Tel§iu vyskupo ra§tininkas oficialius ra§tus
rusu  administracijai  siusdavo  su  elementariausiomis  gramatin6mis  klaidomis,  tad
ko jau nor6ti i§  seminaristu.  Rusiskng.u dalyku pad6ti seminarijose valdzia, kad ir
noredama, sunkiai paj6ge kontroliuoti. Seminarijos buvo uzdaros institucijos, kuriu

gyvenimas ir veikla nei visuomenei, nei valdzios atstovams nebuvo prieinami daly-
kai. Nors 1843 in. istatuose ir buvo numatyta mokslo metu pabaigoje rengti vie§us
egzaminus, i kuriuos, be vyskupijos vadovyb6s, btitu kvie6iami ir dymesni pasaulie-
5iai - bajorai, dvarininkai, tarnautojai, - ta6iau Sis nurodymas fakti§kai nebuvo
vykdomas.

Rusi§kuju  dalyku  d6stytojai  patys  menkai  rei§k6si  kaip  rusi§kosios  kulttiros
ugdytojai.  Jau vien  d6l savo tautyb6s ir tik6jimo  skirtingumo kataliki§koje lenki`€-
koje  ir Zemaiti§koje  Varniu  aplinkoje jie  turejo jaustis  svetimktiniais.  Be  to,  nei

vyskupas, nei TDS vadovybe nelaik6 ju tuo, kuo jie patys save laik6, t.y. Iabiau nei
kiti  privilegijuotais,  gerbtinais  bei  globotinais,  labiau  proteguotinais  pagrindiniu
seminarijos  disciplinu  d6stytojais,  atkakliai  vadindami  juos  tiesiog  mokytojais,
nors  rubicel6se  ir  ira§ydavo  kaip  profesorius.  Nesuprasdami  nei  Zemai6iu,  nei
lenku  kalbos,  o  kartu  ir vietos Zmoniu godu bei n-ipes6iu, jie  sunkiai galejo  ben-
drauti su aplinkiniais, tuo labiau - tur6ti jiems itakos. Apie kokia rusi5ka dvasic|
galima  kalb6ti,  kada  vietos  gyventojai  §ios  svetimos  dvasios  atstovus  telaik6  val-
dzios  §nipukais.

Ir  pries  reforma,  ir  v6liau  TDS,  kaip  ir  kitose  i  ja  pana§iose  seminarijose,
rusi§kl!ju  dalyku  atzvilgiu  vyravo  toks  pats,  kaip  ir  devintajame  de§imtmetyje
Vilniaus mokymo  apygardos glob6jo pad6jejo Aleksejaus Beleckio apra§ytas nuo-
latinis,  ta6iau  pasyvus  prie§i§kumas,  su  kuriuo  buvo  beveik  neimanoma  kovoti.
Sis  prie§i5kumas,  kil?s  is  bendros  Kataliku  Bazny6ios  nuostatos jai  nedraugi§kos
rusu valdzios  ativilgiu,  anot A.  Beleckio,  reik§davosi  tokiomis §velniomis formo-
mis,  btidavo  pridengtas  tokiu  padoriu  apvalkalu,  kad  rusams  d6stytojams  nebe-
likdavo  nieko  kito,  kaip  tik  susitaikyti  su  savo  padetimi.  Jiems  niekas  niekada

\4  EA.    Be]ieTiKHih|,  Pultci¢o-Kamoltuuecrcue   enapxua][bi+bLe  cemultapuu..   Bu].ertcicafL  u

rejibLwe6c]cafl.  BHjll,Ha.   1887,  c.   54-55,  58.
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netrukdydavo   reikalauti,  kad  klierikai  i§samiau  ruo§tu  uzduotis  i§  vadov6liu,  ta-
6iau  jeigu  destytojas  btitu,  sakysime,  band?s  paskirti  uzklasini  skaityma  Zinioms

prapl6sti  -  nebdtu  sulauk?s jokiu  rezultatu.  Rusi§kai  knygai,  ra§6  A.  Beleckis,
seminarijose  nelengva  rasti  svetinga  prieglobsti,  labai  mazai ju,  i§skyrus vadov6-
lius,  yra  seminariju  bibliotekose,  be  to,  ir i  §iu  knygu  skaitytojus  Zitirima  ne  itin

palankiai.  Tc|  pati  galima  pasakyti  ir  apie  rusu  kalbos  namu  darbus  ra§tu.   I
tokias  uzduotis  nuolatos  bus  atsakoma,  jog  joms  trtiksta  laiko,  n6ra  reikiamos
knygos  ar  ko  nors  pana§aus]5.

Cia apra§ytoji rusi§kuju  dalyku pad6tis kataliki5kose diecezinese seminarijose
btitu  tokia i§likusi  dar ilgai, galbrit  iki pat  1868 in.,  kada prasid6jo brutalus  rusu
valdzios ki§imasis i seminariju reikalus, jeigu likimo atsitiktinumo deka TDS  1852
in. nebtitu isipliesk?s konfliktas su rusu d6stytoju, pasiek?s rusu administracija ir
tur6j?s litidnu pasekmiu ne tik pagrindiniams §io konflikto personazams, bet tan
tikra prasme  ir kitu  kataliki§ku  seminariju  rim6iai.  Tad pereikime  prie jo  doku-
mentu.

Konfliktas  Varniuose.  Fiodoras  Klevenskis

1849  in.  rugpjti5io  14  d.  imperatoriaus  isakymu  TDS  rusu  kalbos  ir  istorijos
destytoju buvo paskirtas tituliarinis patar6jas Fiodoras RIevenskis [`'. Naujasis d6sty-
tojas  turejo  nemaza pedagogin! patyrima:  nuo  1838 in.  birzelio  13  d.  iki  1844  in.
balandzio 11  d. buvo dirbes istorijos ir geografijos mokytoju Mozyriaus apskrities
bajoru mokykloje, v6liau, iki 1844 in. gruodzio 12 d., -Balstog6s gimnazijoje (Cia
uzsitarnavo tituliarinio patarejo ranga), o iki 1847 in. sausio 25 d. Gardino gimna-
zijoje d6st6 istorija ir statistika. Nuo 1847 in. sausio 25 d. iki 1848 in. kovo 10 d. buvo
Voronezo  gimnazijos  inspektoriumi.  Po  to  savo  paties pra§ymu  i§  tarnybos  buvo
atleistas,  o  1849  in.  rugsejo  24 d.  atvyko  i  Varniust7.

Varniuose viengungis F. Klevenskis netik6tai atrado ir asmenin? 1aim? - 1850 in.
vasario men. vede Tel§it!  apskrities bajoro na§l? Kunigunda Par6evskaja,  su  kuria

paga]  sta6iatikiu  apeigas susituok6 Tel§iu Nikolajaus cerkvejeJ8.

[5  Ten pat, p. 26-28.
16 TDS  valdybos  posedziii  protokolai:  1849  09  03,  27,  LIVE RS,  f.  90-42,  1.  46+7,  56.
]7 TDS valdybos posedziu protokolai:  1850 09 02,  1849 09 27, ten pat, f. 90-44,I. 4344; f. 9(L

42, I. 55-56.
]8 TDS valdybos ir rektoriaus isakti knyga, ira5as 1850 0210, ten pat, f. 90-3,I. 5-6; TDS valdybos

posedzio protokolas,  1850 01 07, ten pat, f. 9044, I. 2.
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TDS istorijoje F. RIevenskio vaidmuo turbtit bdtu likes nepasteb6tas, jeigu po
triju  d6stytojavimo  Varniuose  metu,  1852 in.  birzelio  30  d., jis nebtitu  nusiuntes
Vidaus reikalu ministerijos valdytojui savo ranka ra5yto 15 puslapiu skundo, kuria-
me iivardino visus TDS jam daromus trukdymus ir skriaudas]9.

Pirmiausia  F.  Klevenskis  skund6si, jog  du  kartus  - prad6jes  eiti  pareigas  ir
pakeltas  i  kolegijos  asesoriaus  ranga  - jis  buvo  prisaikdintas,  i§  pradiiu,  1849
metais, pagal Zodini seminarijos rektoriaus Motiejaus Valan6iaus nurodyma, antra-
kart  -  1851  metais  rektoriaus  Aleksandro  Beresnevi5iaus  paliepimu  ne  pagal
sta6iatikiu, kuriems priklaus6, o pagal Romos kataliku apeigas. Be to, TDS rekto-
rius A.  Beresnevi6ius metus piktybi§kai vilkino antrosios priesaikos diena, ir pri-
saikdinimas  ivyko  tik  F.  RIevenskiui  primygtinai  pra5ant.  ,,Taigi,  -  su  gerokai
pav6luotu pasipiktinimu ir patosu ra§6 F. Klevenskis, -valstyb6je, kurioje istaty-
mas net paskutiniam dydui ar totoriui neatima teises prisiekti pagal ju tikejima ir
istatymus, mane, pagrindines imperijos Bazny6ios i§pazintoja, vir§ininkai j6ga pri-
vert6 duoti Rusu Zemeje negird6ta nuo pat §ios apeigos ivedimo iki dabar priesai-
ka:  vietoje  oficialios  §v.  Cerkves  Evangelijos  man  nurod6  bu6iuoti  suskretusia
lotyni§ka  knygele  -  taip  a§  tapau  pirmuoju  katalikybes  kankiniu  tarp  Rusijos
monarcho pavaldiniu".

Antra, F. RIevenskis rei5ke nepasitenkinima, jog vyskupas M. Valan6ius, kuriam
tiesiogiai pagal istatus buvo pavaldi TDS, pra6jus 8 menesiams nuo d6stytojo darbo

pradzios,  savavali§kai pa5alino ji i§ seminarijos valdybos sud6ties. Toki sprendima
seminarijos rektorius F.  Klevenskiui ai§kines taip:  esa jis, F.  Klevenskis,  i valdyba
buves itrauktas per klaida, neteisingai i§siai§kinus istatus ir jog jam pa§alinti uzten-
ka Zodinio vyskupo nurodymo. Be to, rektorius pridnres, kad visa atsakomyb? uZ tai
imasis pats.

Tre6ia, nurod6 F. RIevenskis, rusu kalbai ir istorijai, kuriu programa labai plati,
destyti  TDS  nesudaroma  galimybiu:  80-6iai  klieriku  i§ viso yra  tik  10  ar  11  egz.
Aleksejaus Galachovo ,,Rusu kalbos chrestomatijos", mazdaug tick pat - Nikola-
jaus  Ustrialovo  „Rusijos istorijos  apybraizu"  ir Aleksandro Vostokovo  ,,Trumpos
rust kalbos gramatikos". D6l to per rusu kalbos pamokas mokoma tik skaitymo ir
ra§to, o istorijoje nera reikiamos pazangos. Tuo tarpu i§ jo be gailes6io reikalauja-
rna raportu, kad programa tiksliai i§eita, ir jais remiantis apie tai prane§ama RIta-
tikiu dvasiniu reikalu departamentui - taip siekiama pa6iam F. Klevenskiui suvers-
ti  kalte d6l blogo rusu kalbos d6stymo. TDS neatsiivelgia i F. RIevenskio pra§ymus
nupirkti mokymo priemoniu, neskiria tarn le§u, nors galimybiu ir btita. Antai 1850 in.

L9   F.  RIevenskio  skundas  Vidaus  reikalu  ministerijos  valdytojui,  1852  06  30,  autografas,   Rlfz4,

f.  821,  ap.  125,  b.  425,  I.  1-8.
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TDS le§u likutis, vyskupui leidus, buvo i§dalintas kaip premija seminarijos d6styto-

jams ir tarnautojams.
Ketvirta,  F.  RIevenskis skund6si, kad jam, kaip d6stytojui su gimnaziju moky-

tojo  teisemis,  priklausas  butas  arba butpinigiai  (viengungiui - 40, vedusiam -
60  sidabro  rb),  ta6iau  TDS vadovyb6  neduoda  nei  to,  nei kito,  ai§kindama,  kad
butas jam nepriklausas pagal istatus.  ,,Pagal istatus gal ir nepriklausas, - ra§6 F.
Klevenskis,  -  ta6iau  mano  teises  nusako  ne  istatai,  o  auk§6iausiosios  valdzios
isakymas".  F.  RIevenskio  nuomone,  tai  daroma  i§  savanaudi§kumo  (seminarijos
nameli,  kur  turetu  gyventi  F.  Klevenskis,  uzima  vyskupo  ra§tvedys,  seminarijai
visai  pa§alinis  asmuo)  bei  tod61,  kad  F.  Klevenskis  rusas  ir vyriausybes  atsiustas

pries vyskupo, nor6jusio tur6ti §iose pareigose Zemaiti, valia.  Po 2 m6nesiu paro-
dymuose  valdzios  atsiustam  tikrintojui  F.  Klevenskis  dar  pridtir6,  jog  vyskupas

gerus darbus daras nerusams ir ry§ius turintiems. Antai jo geriausi bi6iuliai kazkoks
Beresnevi6ius  ir vyskupo  ra§tvedzio  brolis  Jonas  Jankevi6ius  buvo  laikomi  dirba
konsistorijoje, bet i§ tik".u joje nedirbo. F. RIevenskis ra§6, jog oficialiai negal6sias
to irodyti, ta6iau J. Jankevi6ius nuolat gyvenas toli nuo Vamiu, o min6tasis Beres-
nevi6ius - vyskupui dovanotame name Paltikstyje2°.

D61  susidariusiu  materialiniu  sunkumu  F.  Klevenskis  netgi  neistengias  isigyti
munduro  (beje,  TDS valdzia vis Zada ji veltui jam itaisyti),  su  Zmona glaudziasi
viename  skurdziame  kambar6lyje,  kurio  stogas  kiauras,  o  patalpa pilna  dtimu  i§
krosnies.

Kad savo skundui priduotu svaresni politini atspalvi, F. RIevenskis ypa6 akcen-
tavo  nepalanku  savo  vir§ininky  nusiteikina  rusu  valdzios  ativilgiu.  Jis  ra§6,  jog
TDS vadovyb6, pazeisdama istatyma, §altakrauji§kai parei§kusi, jog ji Zinanti apie
atsakomyb? vyriausybei uZ savo veiksmus, ta5iau ir po to viskas bus, kaip ir buve,
ir kitaip negal6s btiti. ,,msu Prakilnybe, - uoliai piktinosi F. Klevenskis, - gyslose
stingo kraujas, tra5kejo kaulai, kai i§girdau tokius Zodzius i§ 25-iame6io kunigo [A.
Beresnevi6iaus], vadovaujan5io mokymo istaigai!"

Zemai6iu vyskupas, kuriam pavaldi seminarija, - toliau t?s6 F. Klevenskis, -
nepaisydamas pastarojo protestu, visomis jegomis stengiasi sutrukdyti savo dvasi-
ninkijai mokytis rusu kalbos. Pusme6io egzamino, kuris vyko 1852 in. vasario 1  d.,
metu M. Valan6ius savo kreipimesi i klierikus pasak?s: ,,rusi§kai kalb6ti reikia mo-

kytis, nes gali tekti kalbetis su gubernatoriumi, ministru ar net caru. Mokykit6s, nes
to nori vyriausybe ir a§. Beje, jei valdzia isakytu jus mokyti ko nors nenaudingo ar
bereikalingo, a§ nesutik6iau." Taigi savo valdzia vyskupas laikes auk§tesne, nei im-

peratoriaus valdiia, ir apie tai drises pasakyti, girdint 80 klieriky,  TDS  rektoriui,

2()  F.  Klevenskio  parodymai A.  Ceva6iui,  be  datos,  autografas,  ten  pat,  I.  21.

301



destytojams Jeronimui Ra6kauskui ir Antanui Rajun6iui bei jam, F. RIevenskiui. F.
Klevenski, kaip atsidavusi imperijai pilieti, §ie Zodziai „trenk? kaip perktinas"; del
tokio piktzodziavimo kreipesis i rektoriu, ta6iau tas nesiem?s jokiu priemoniu. |Ziti-
redamas vyskupo posakyje dideli politini nusikaltima, F. Klevenskis, atsargos d6lei,

pridtire, kad jo Zodziu, reikala tiriant, nebdtu kam patvirtinti, nes ju liudininkai yra
Zmones, jau sugadinti pana§iu prie§vyriausybiniu teiginiu (veliau, prad6jus valdziai
3i reikalci tirti, nurode, jog apklausti patikimiausia bdtu destytoja J.  Ra6kauska2]).
Visgi, vykdydamas iventa pareiga, privalas prane§ti, kokios nuomones yra per§amos

jauniems TDS dvasininkams.
Galu gale F. Klevenskis maldavo valdzios apsaugoti ji nuo visu i§vardintu semi-

narijos vadovybes jam  daromu  tik6jimo  bei materialiniu  skriaudu  arba,  kaip jau
buvo pra§es Vilniaus mokymo apygardos valdytojo 1851 in. Iapkri6io men., perkelti

ji  i kitc| vieta.  Prie skundo buvo prid6j?s 4 ra§tu nuora§us22:  1)  1852 in.  balandzio
2 d. Tel5iu vyskupo valdybos kanceliarijos kreipimasi i F. Klevenski, kad tas paais-
kintu, kokia jis mata.s nauda, lavindamas klierikus eiliuoti proza, kaip parode semi-
narijos pra6jusiu metu ataskaita; 2) 1852 in. balandzio 3 d. savo atsakyma i §i ra§tc|,
kuriame padymejo, jog §iuos neteisingus duomenis i ataskaita ira§iusi pati semina-
rijos vadovyb6, o jis del mokymo priemoniu stokos net programos i§eiti negalejes;
3)  1851 in. Iapkri6io  10 d. rektoriaus A. Beresnevi6iaus ra§tq, kuriame F. RIevens-
kiui, gavusiam kolegijos asesoriaus ranga, liepta duoti priesaika Tel§iu konsistorijo-

je arba Tel5iu zemstvos teisme; 4) TDS rektoriaus M. Valan6iaus 1849 in. gruodiio
10  d.  ra§ta  F.  Klevenskiui  apie  sunkumus  partipinti jo  pralytus  rusi5ku.u  dalyku
vadov6lius.

Pastarajame M. Valan6ius F. Klevenskiui ra§6:

„I seminarijos kreipimasi, paskatinta Jdsu raporto, pateikto valdybai praejusio
spalio 8 d., Romos kataliku dvasin6s akademijos valdyba pra6jusio lapkri6io  12 d.
ra§tu  Nr.  890  atsak6,  jog  kadangi  jau  buvo  paskirti  pinigai  pirkti  vadov6liams,
kurie  pagal  programa,  nustatyta visiems  dalykams,  pripazinti reikalingais  5ios se-
minarijos aukletiniams, 5iuo metu naujos pa§alpos pra§ymas yra nesavalaikis, taigi
seminarijai btitinais istaigai veikalais deretu apsirtipinti savo jegomis: esant galimy-
bei,  panaudoti le§as  i§ sump,  skirtu  seminarijos i§laikymui.

Seminarijos valdyba apie tai informuoja Jtisu RIlnyb?."

21  Ten  pat,  I.  20.

22  Tel.Sill  vyskupo  valdybos  kanceliarijos  ra5tas  F.  RIevenskiui,  1852  04  02,  nuora5as,  ten  pat,  I.

22;     F.  RIevenskio  pasiai§kinimas  Tel§iti  vyskupo  valdybos  kanceliarijai,   1852  04  03,  nuora§as,  ten
pat,I.  22;  A.  Beresnevi6iaus  ra§tas  F.  Klevenskiui,18511110,  nuora5as,  ten  pat,I.  23;  M.  Valan-
6iaus  raL€tas  F.  RIevenskiui,  1849  12  10,  nuora`€as,  ten  pat,  I.  23.
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Kad isivaizduotume realia dalyku padeti,  pabandykime ivertinti F.  Klevenskio
skundo pagristuma, remdamiesi kai kuriais to meto seminarijos veikla nu§vie6ian-
6iais dokumentais. I§likusios bylos rodo, kad F. Klevenskio priekai§tai, nors paremti
konkre6iais faktais, i§ dalies buvo tendencingi. Antai, kad atvykstan6iam rusu kal-
bos ir istorijos d6stytojui seminarijoje nepriklaus6 butas, TDS valdyba buvo infor-
mavusi Baltarusijos mokymo apygardos globeja jau i§ anksto,  1849 in. balandyje23.
Ta6iau aplamai F. Klevenski rengesi sutikti gana geranori§kai, savo ra§tvedziui nu-
rode parengti jam skirtu d6styti dalyku programu nuora5us.

Tik atvykes  F.  RIevinskis  tikrai jau  spalio  8  d.  pateik6  TDS  valdybai  raporta
apie jam reikalingas mokymo priemones, i§vardindamas Gavrilo Derzavino, Alek-
sandro  Pu5kino,  Nikolajaus  Karamzino,  Vasilijaus  Zukovskio,  Konstantino  Ba-
tiu§kovo,  Ivano  Krylovo,  Nikolajaus  Gogolio,  Ivano  Dmitrijevo veikalus bei ypa6
daug Ivano Davidovo, N.  Ustrialovo, A.  Galachovo vadov6liu egzemplioriu.  Taip

pat  pageidavo  isigyti   Senojo  ir  Naujojo  pasaulio  Zemelapius  bei  klas6s  lenta
praktiniams  uzsiemimams24.  RIases  lenta,  kainaunsi  75  sidabro  kp,  TDS  F.  RIe-
venskiui  buvo  nupirkta  jau  gruodzio  men.,  ta6iau  trtikstamas  knygas  partipinti

pasirode  kur  kas  sunkiau.  Kaip  rodo  ka  tik cituotas  M.  Valan6iaus  ra5tas,  semi-
narijos  valdyba  tikrai  nedelsdama  d6l  16§u  kreip6si  i  Sankt  Peterburgo  dvasin?
akademija,  ta6iau  i§  jos  gavo  neigiama  atsakyma25.  Tur6dama  neperdaugiausia

pinigu, i§ savo metinio biudzeto gana didelius ir brangiai kainuojan6ius d6stytojo
poreikius  staigiai  patenkinti  pati  viena  vargiai  galejo.  Antra  vertus,  po  metu
seminarijos  1850  in.  16§u  likutis  (i§  viso  143  sidabro  rb  96  kp),  vyskupui  nuro-
dzius,  tikrai  buvo  iL§dalintas  d6stytojams  kaip  premijos.  1§  ju  F.  RIevenskis  gavo
tokia  pat  suma,  kaip  rektorius  bei  kiti  destytojai  -  16  rb  90  kp26,  ta6iau  neat-
rodo,  kad  tuomet  tuo  britu  buves  nepatenkintas.

|vykiuose su F. RIevenskio priesaiku apeigomis taip pat sunku izidreti sqmonin-
ga TDS piktavali§kuma. Seminarijos bylose nei§lik? jokiu duomenu, kad ir 1849, ir
1851 in. kataliki5ka priesaikos forma tuomet mokytoja britu labai uzgavusi -apie
tai jo buvo prabilta, pra6jus nemazai laiko.  Labiau pagristi atrodo F. Klevenskio
priekai§tai del antrosios priesaikos vilkinimo ir d6l jo pa§alinimo i§ valdybos. Esme
ta, jog terminas, nuo kurio F. RIevenskiui priklause kolegijos asesoriaus rangas, jau
buvo  suej?s  1849  in.  Iapkri6io  17  d.  F.  RIevenski seminarija Siam  rangui  auk§tes-

23  TDS  valdybos  po,sedzio  protokolas,  1849  04  23,  LJVB RS,  f.  90-42,  I.  23-24.
24 TDS valdybos posediio  protokolas,  1849  10 01,  ten pat,  I.  57-58;  TDS valdybos ir rektoriaus

isaku knyga, !ra5as  1849 09 27, ten pat, f. 90-2,I. 30-31.
25 TDS valdybos posedzio protokolas,  1849  12  10, ten pat, f. 9042, I.  75-76.
26 TDS valdybos pos6dzio protokolas,  1850  10 28, ten pat, f. 9044,I. 60-61.
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nems instancijoms tepristate 1850 in. rugsejo 2 d., nors galejo tai padaryti anks6iau.
Kolegijos asesoriaus rangas F. RIevenskiui buvo patvirtintas tais pat 1850 in., ta6iau
v6lgi velavo prisaikdinimas. Tod6l suprantama, jog mokytojas gal6jo jausti tarn tikra
skriauda. Antai ir 1852 in. rugpjti6io  11  d.  su6jus laikui, nuo kurio F. RIevenskiui

priklause rimu tarejo rangas, TDS i5 viso nepristat6 jo kandidattiros reikiamoms
Zinyboms del biurokratiniu priezas6iu27.

F.  Klevenskis TDS valdybos nariu buvo  nuo  savo  darbo pradzios  iki  1850 in.

geguz6s 20 d. Ir pagal Tarnybin6s valdybos nuostatus, ir pagal 1843 in. seminariju
istatus i valdyba ji paskirti ir i§ jos atleisti turejo teis? tik vidaus reikalu ministras.
Ta6iau vyskupas M. Valan6ius §iuo atweju vadovavosi konkordato direktyvomis, tuo

parodydamas, jog joms, o ne rusu valdzios nurodymams, teikia pirmenyb?. Kokia
tikroji §io pa§alinimo priezastis, n6ra ai§ku - bent jau nusiskundimu F. Klevenskiu
to meto TDS valdybos pos6dziu protokoluose n6ra i§lik?.

Grizkime  prie  F.  Klevenskio  skundo.  1852  in.  Iiepos  17  d.  Vidaus  reikalu
ministerijos valdytojas slaptame ra§te Vilniaus generalgubernatoriui  (oficialiai -
Vilniaus  kariniam  gubernatoriui,  Gardino,  Minsko  ir  Kauno  generalgubernato-
riui)  Iljai Bibikovei, nemin6damas paties skundo, prane§e apie skunde i§d6stytus
dalykus, atkreipdamas d6mesi ne tiek i F. RIevenskiui daromas TDS skriaudas, kiek
i politin? §io reikalo pus? - M. Valan6iaus kreipimasi i klierikus egzaminu sesijos
metu bei jo nusistatyma pries rusu kalba ir rusus apskritai, taip pat kataliku asme-
ni§ka nepalankuma sta6iatikiui F. Klevenskiui28. Kadangi kataliki5ku seminariju lo-

jalumui rusu valdzios atzvilgiu vyriausyb6 skyre ypatinga reik§m?, generalguberna-
toriui buvo pasitilyta kokiu nors nesukelian6iu itarimo pretekstu nedelsiant koman-
diruoti i Varnius patikima sta6iatiki tikrajai pade6iai i§tirti.

1852  in.  rugsejo  9  d.  i§samiame  atsakyme  Vidaus  reikalu  ministerijos  valdy-
tojui29  generalgubernatorius  ra§6,  jog,  gav?s  valdytojo  lai§ka  apie  vyskupo  M.
Valan6iaus  prie§vyriausybin?  veikla,  pasiunte  i  Vamius  patikima  Zmogu.  Tai  buves
Vilniaus generalgubematoriaus valdybos valdininkas ypatingiems pavedimams armi-
jos  pulkininkas Aleksandras  Cevatis.  Tas,  atvykes per atostogas  ir nieko i§ vadovy-
b6s Varniuose nerades,  apklaus6  pati  F.  RIevenski.  Pastarasis  sura§es  smulkius pa-
rodymus3°, kurie patvirtin? valdytojo prane§tas apie M. Valan6iu Zinias.  F. Klevens-
kis  taip  pat  tvirtines,  kad  nuo  vyskupo  veiksmu  ken6ias  persekiojimus  ir  klititis

27  TDS valdybos posedzio protokolas,1856 03 03, ten pat, f. 90-46,I.11-12.
28 Vidaus reikalu ministerijos valdytojo ra5tas generalgubematoriui, 1852 07 17, originalas, Rylz4,  f.

821,  ap.  125,  b.  425, I.  9-10.
29 Generalgubematoriaus ra§tas Vidaus reikalu ministerijos valdytojui,  1852 09 09, originalas, ten

pat,  1.  11-17.
30  F.  RIevenskio  parodymai A.  Ceva5iui,  be  datos,  autografas,  ten  pat,  I.  18-21.
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d6styti  rusu  kalbc|.  Jos  d6stymu  TDS vadovybe visai  nesirtipinanti,  liepianti  mo-

kyti  klierikus   tik  skaityti  ir  ra§yti,  panaikinusi  stojamuosius   ii.  baigiamuosius
rusi§kuju   dalyku   egzaminus,   todel   seminarijos   aukl6tiniai   nedara   pazangos.
F.  RIevenskis tikrai yra ver6iamas  ra§yti neteisingas  ataskaitas Kitatikiu  dvasiniu
reikahi  departamentui.  Valdzia,  anot jo,  gal6tu  tuo  isitikinti,  netiketai  i§egzami-
navusi  klierikus.

Be  kitko,  F.  RIevenskis  pulkininkui  suteik6  daugiau  Ziniu  apie  nepalankius
valdziai  pamokslus,  sakomus  lenku  ir Zemai6iu  kalbomis  Varniu  katedros  bazny-
6ioje  vyskupui  girdint,  o  kartais  ir  paties  vyskupo  nekokius  atsiliepimus  apie

vyriausyb?.  Savo parodymuose A.  ¢eva6iui mokytojas rages, jog viename  i§ tokiu
pamokslu,  kur{  pats  girdej?s  pries   1,5   ar  2  metus,  kunigas  Karolis  Jagminas,
i§auk§tin?s  Romos  Bazny6ios  privalumus  ir  galybe,  pasak6,  jog  ji  esanti  tokia
tvirta,  kad  ir  Siaures  bangos  jos  nepaplausia.  Kitas  kunigas  Juozapas  Jarockis
ai§kin?s  klausytojams  apie  dvasin6s  valdzios  pirmuma  pries  civilin?,  visad  besi-
kei6ian6ia  ir  nepastovia,  bei  teiges,  kad  katalikai  krik56ioni§ka  meile  turi  myl6ti
tik katalikus.  0 pries praeitas,  1851  metu Velykas pats vyskupas isp6j?s Zemai6iu
Zmones  del  rusi§ku  Zodziu  vartojimo  barniuose,  sakydamas, jog  pakanka  tarn  ir
Zemaitisku  (F.  RIevenskis  sak?s,  jog  §ie  Zodziai  buv?  i§tarti  su  pa6ia  pik6iausia
liaudi§ka  pa§aipa,  o  apie  tai  Zinas  i§  gandu,  nes  buvo  kalb6ta  Zemaiti§kai).  Del
min6tu pamokslu F.  RIevenskis v6lgi pridtir?s, kad,  deja, jo Zodziu irodyti neima-
noma.  Prisipazines,  kad  Vidaus  reikalu  ministerijai  Zinias  suteik6  jis  pats,  bet

pra§6  to  nesakyti  generalgubernatoriui.
Tada pulkininkas atsargiai s]apta surinko apie F. Klevenskio papasakotus daly-

kus visa imanoma informacija, kuri parod6:  1) svarbiausia F. Klevenskio noro i§si-
kelti i§ Varniu priezastis buve materialin6s salygos: blogas, Zemomis lubomis, ma-
Zais  langeliais  ir prasta  krosnimi  kambar6lis  (beje,  padymej?s, jog geresnio  skur-
dziuose Varniuose sunku btitu buv? ir rasti), taip pat - ypa5 brangus tame mies-
telyje maistas. Antra vertus, TDS valdyba duoti jam buta atsisak6, remdamasi ista-
tais; 2) rusi§kuju dalyku mokymo priemoniu TDS i§ tikro trtiksta, ta6iau seminari-

jos valdyba neistengianti ju nupirkti i5 skiriamu 165u, o kitokiu pinigu jai neskiria-
ma; 3) F. Klevenskio priesaikos forma grei6iau buvusi nesusipratimas arba neapsi-
Zitirejimas, nei piktybi§ka TDS vadovyb6s veikla.

Toliau ra§te generalgubernatorius, galbtit d6l to, jog, pasak M. Luk§ien6s, pats
buvo dav?s  rekomendacija vidaus reikalu ministrui,  tvirtinant M.  Valan6iu vysku-

pu3], o gal ir i§ asmeninio prielankumo, pasistenge gerokai su§velninti ministerijos
valdytojui F. Klevenskio parodymus del M. Valan6iaus elgesio.  Generalgubernato-

31  M.   Luk§iene,   min.  veik.,  p.  398.
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rius  ra§6, jog  pasakyti,  ar vyskupas  M.  Valan6ius  nuo§irdziai  nusiteik?s  valdzios
atzvilgiu,  ar ne, vienareiksmi§kai negalima.  Pastaruosius jausmus jis gal6tu  sl6pti
savo sieloje, o ne reik§ti vie§ai pamoksluose arba Zodziais, kaip tvirtina F. Klevens-
kis. Sunku tuo patik6ti, nes vyskupas M. Valan6ius visiems yra Zinomas kaip labai

protingas Zmogus ir tod6l vargiai ryztusi veikti taip galvotrikeiais, netgi nesvarsty-
damas. UZ savo paauk§tinima ir turima titula jis turi bdti d6kingas vien tiktai vy-
riausybei,  ir jau bdtent tai,  generalgubernatoriaus nuomone,  tur6tu sustiprinti jo
i§tikimybe bei d6kinguma, o ne kelti nedraugi§kus jausmus. Cia reikia pridurti, kad,

prad6jes valdyti vyskupija, M. Valan6ius atkreip6 kuo griez6iausia d6mesi i paval-
diia jam dvasininkija ir uZ apsileidima bei netinkama elgesi daug kunigu atleido i§
pareigu. Sis grieztumas ir kilusi dvasininky baim6 daugeli nuteike pries ji. Todel jei
jis, vyskupas M. Valan6ius, ryztusi neatsargiai reik§ti neprielankius vyriausybei jaus-
mus, tai, be jokios abejon6s, jo priesai, tu6tuojau tuo pasinaudoj?, ji apskystu. Be
to, Kauno gubernatorius tvirtin?s, kad vyskupo M. Valan6iaus nuotaikos ir i§tikimy-
b6 vyriausybei nekelia abejoniu32.

Kas d6l Zemaiti§ku pamokslu, toliau ra§6 I. Bibikovas, tai, nors ir n6ra tiesio-

giniu irodymu, ta6iau pagal ne karta gautus i§ ivairiu vietu prane§imus tikrai yra
pagrindo  manyti,  kad  Zemai6iuose  kunigai kartais  skelbia valdziai neprielankius
teiginius.  RIek tie prane§imai yra pagristi,  tiria nuolatos  siun6iami valdininkai ir
slaptieji  agentai.  (Pasak  M.  LUREien6s,  paveiktas  savo  informatoriu  prane§imu,

generalgubernatorius netgi buvo suman?s lietuvi§kus pamokslus i§ viso uzdrausti,
kad  nereiketu  vargintis  ir juos  kontroliuoti,  tik vidaus  reikalu  ministras  su  tuo
nesutikes33).

Generalgubernatoriaus  nuomone,  prakti§kai  rei§kusi vyskupo  i§teisinima,  ad-
ministracijai  dave  suprasti,  jog jos  autorius  politiniu  dalyku  su  byla  nebuvo  lin-
kes  sieti,  o  mane  reikalinga joje  ie§koti priezas6iu,  labiau  susijusiu  su  pa6iu  ru-
si§kvy.u  dalyku  destymu.  Tikrajai  pade6iai  TDS  i§tirti  I.  Bibikovas  sitile  pasiusti

i  Varnius  oficialu  valdininka  klierikams  i§egzaminuoti  ir  mokymo  priemon6ms
apzidr6ti.  Taip  pat  ra56  manas,  jog  reik6tu  F.  RIevenski  i§kelti  i§  Varniu
vieta,  kad  neerzintu  vyskupo,  nes  M.  Valan6ius  jau  ir  taip  kreipesis  del
kelimo  (pagal  F.  RIevenskio  parodymus,  tai buve  1852 in.  birzelio  26  d.).

Atkreipkime demesi i §ia data ir i F. Klevenskio skundo data - birzelio 30 d.
Ar ne  d6l M.  Valan6iaus kreipimosi po 3  dienu  atsirado F.  RIevenskio  skundas,
kuriame po treju darbo metu buvo susiripinta rusu kalba ir priesaika, nors labiau-

32  Generalgubernatoriaus  ra§tas  Vidaus  reikalu  ministerijos valdytojui,  1852 09  09, Rlfz4,  f.  821,

ap.  125,  b.  425,I.  11-17.
33 M.   Luk§iene,   min. veik., p. 399.
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siai stengtasi politi5kai sukompromituoti vyskupa. Atrodytu, jog F. RIevenskio skun-
da i§ tikro padiktavo ne susiripinimas bloga rusiskuju dalyku pad6timi, o papras-
6iausias ker§tas konkretiems asmenims.

1852 in. Iapkri6io 27 d. vidaus reikalu ministras Dimitrijus Bibikovas, atsakyda-
mas  savo  broliui Vilniaus generalgubematoriui, kuris tuo metu  buvo  ir Vilniaus
mokymo apygardos globejas, papra§6 pasiusti i Varnius patikima rusa sta6iatiki i§
sau  pavaldziu  mokymo  reikalus  tvarkan6iu  Zmoniu  i§egzaminuoti  klierikus,  kaip
jie moka rusu kalba, istorija bei valstybinius nutarimus34.  Drauge pavesti egzami-
nuotojui i§ai§kinti, pagal kieno nurodyma dukart buvo prisaikdintas F. RIevenskis,
kod6l jis  su  tuo  sutiko  ir  laiku  neprane56  valdziai.  Taip  pat  -  ar  negalima jo
apgyvendinti seminarijos namelyje, i kuri jis, atrodo, turis didesne teise, nei vyskupo
ra5tvedys. Be to, pra§6 imtis priemoniu apsaugoti F. RIevenski nuo kataliku dvasi-
ninku kliaudu.

I Varnius pagal slapta 1852 in. gruodzio 26 d. generalgubernatoriaus nurodyma
Nr.  1910  tuoj  po  Kal6du  atostogu  buvo  pasiustas  Vilniaus  mokymo  apygardos
valdiniu  mokyklu  inspektorius,  valstyb6s  patar6jas  Aleksandras  Orlovas,  kuris  ir
6m6si tirti pad6ti vietoje.  1853  in.  sausio  16  d. jis pateik6  F.  RIevenskiui uzklau-
sima  del  priesaikos.  Ta  pa6ia  diena  F.  RIevenskis  para§6  ai§kinamay.i  ra§ta35,  ku-
riame  i§sisukin6damas  padym6jo,  kad  pries  priesaika  negal6jes  informuoti  val-
dzios apie jos neteis6tuma, nes tada tarn dar nebdtu buve irodymu, o po priesai-
kos - nes  tai  bdtu  buv?s  istatymu  nenumatytas  skundas  pries vyresnyb?.

Ta  pa6ia  diena  F.  RIevenskis  A.  Orlovui  pateike  dar viena  smulku  pasiai§ki-
nima del priesaikos ir ra§ta apie rusu kalbos pad6ti TDS. Pirmajame36, jausdamas
galima gr6sm? sau, pasistenge kuo palankiau pavaizduoti situacija. chtra diena po
atvykimo i TDS, 1849 in. rugsejo men. pabaigoje, ra§6 RIevenskis, jis buvo pakvies-
tas i seminarijos valdyba. Ten rado viska paruo5ta priesaikai pagal Romos apeigas
ir ji prisaikdino seminarijos rektorius, dabartinis Tel§iu vyskupas. Tuo metu, nezi-
nia,  ar ty6ia, ar pagal 6ionyk§ti paproti, vietoje tikros (oficialios)  §v.  Evangelijos,
kuria turi, atrodo, ir Romos Baznysia, kaip ir Sta6iatikiu Baznysia, jam buvo duota
pabu6iuoti sena ki§enine suskretusia knygele (veliau F. RIevenskio Cia prira§yta pasta-
ba, jog tai, be abejo, bdta Evangelijos). Ta6iau izeidima nuolankiai peme5es.

Po metu F. RIevenskis gavo kolegijos asesoriaus ranga ir reikejo naujos priesai-
kos,  ta6iau neskub6ta to  daryti.  1851  in. vasario-liepos m6nesiais  F.  RIevenskis

34Vidausrekaluministrora§tasgeneralgubernatoriui,18521127,Nr.j#,Rla4,f.821,ap.125,

b.  425,  I.  24.
35 F. RIevenskio ai§kinamasis ra§tas d6l priesaikos A. Orlovui, 1853 01  16, autografas, ten pat, I. 46.

36 F. RIevenskio pasiai§kinimas del priesaikos A. Orlouni, 1853 01  16, autografas, ten pat, I. 4344.
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ti.iskart  kreip6si  del jos  i  rektoriu  A.  Beresnevi6iu,  ketvirta  karta jam  pastarasis
atsak6, kad neturis d6l to savo vyresnybes nurodymo, nors jo naujaji ranga jau buvo
ira§?s i formuliarini sara§a. Tik papra§?s formuliarinio sara§o kopijos pagaliau su-
lauk6  A.  Beresnevi6iaus  nutarimo ji  prisaikdinti.  Prisaikdino  kaip  kunigas  Tel§iu
konsistorijos pasaulietis sekretorius Karolis Voinovi5ius, pats padav?s F.  Klevens-
kiui kryziu ir Evangelija, nors kartu dalyvavo trys kunigai prelatai: Pranci§kus Kri-
Zanauskas, Benediktas Smigelskis ir kanauninkas Jurgis Bytautas. Zemstvos teisme
netur6j?s galimyb6s duoti priesaikos, nes tokiu atveju btitu pats tur6jes teismo to

pralyti, o tokios istaigos veiksmus vykdo tik pagal oficialius ra§tus. Pasirinkti teismaL
ar konsistorija jam buv? leista tod6l, kad veliau galima btitu sakyti, jog pats kata-
liki§ka  priesaika  pasirinkes.  Ta6iau  is  tiesu  pati  konsistorija  prival6jusi  nusiusti ji
ten, kur priesaika btitu ivykdyta pagal istatyma.

Prie min6to F. RIevenskio pasiai§kinimo A. Orlovas prid6jo dvieju 1849 in. rug-
s6jo  27  d.  TDS  vadovyb6s  ra§tu  nuora§us:  nutarima  prisaikdinti  F.  RIevenski37  ir
liudijimc|  apie  ivykusi  F.  RIevenskio  prisaikdinima  TDS  valdyboje38,  taip  pat  -
F.  Klevenskio pasirasyto jo priesaikos teksto nuora§a3`'.

AItrajame ra§te apic rusu kalbos pad6ti4t' F. Klevenskis padymejo, jog prad6j?s
dirbti  TDS  del  mokymo  priemoniu  trikumo  kreipesi  i TDS vadovybe.  Si,  nesu-
laukusi paramos i§ Sankt Peterburgo Romos kataliky dvasin6s akademijos, nuro-
d6  F.  RIevenskiui  mokyti  is  turimu  priemoniu  pagal  galimybes.

1850  in.  vasario  men.  M.  Valan6ius  tapo vyskupu,  rektoriaus  vieta  balandzio
11  d. uZ6me kunigas A. Beresnevi6ius. Tuo metu, ai§kinosi F. Klevenskis, visos A.
Galachovo chrestomatijos, i§skyrus viena egzemplioriu,  dingo - buvo neribotam
laikui  atiduotos perri§ti.  RIas6s lenta buvusi netaisyta,  daznai pristigdav?  kreidos
ar  net  skuduro, jau  nekalbant  apie  lesas vadov6liams  pirkti.

Rusu  kalbos  destymas,  d6l  min6tu  priezas6iu  ir  taip  silpnas,  dar  susilpnejo,
seminarijai prad6jus priimin6ti ir i§leisti klierikus be rusu kalbos ir istorijos egza-
mino.  Rektorius  tai  ai§kin?s,  jog  nenor6jes  F.  RIevenskio  apsunkinti.

Dar labiau 5iu dalyky padetis pablog6jo 1851 in. sausyje, kada tuometinis semi-
narijos inspektorius Tadas Juzumavi6ius rektoriaus ir vyskupo vardu F. Klevenskiui
nurod6 visai  nutraukti  rusu  kalbos  d6styma  Ill  ir  IV  kursui,  o  d6styti  tik  I  ir  11
kursui - pirmiausia skaityma ir ra§yma. F. Klevenskis papra§e, kad jam vyskupas

pateiktu 5i nurodyma atitinkan6ia programa, ta6iau rektorius A. Beresnevi6ius at-

37  TDS  vadovybes  nutarimas  prisaikdinti  F.  Klevenski,  1849  09  27,  nuora§as,  ten  pat,  I.  47.
38 TDS vadovybes liudijimas apie F. Klevenskio prisaikdinima,  1849 09 27, nuora§as, ten pat,I.  49.

39  F.  RIevenskio  priesaikos  tekstas,  nuorasas,  ten  pat,  I.  48.

40 F.  Klevenskio ra5tas apie  rusu kalbos pad6ti TDS,  1853 01  16,  autografas, ten pat,  1.  38-39.
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sak?s, kad keitineti programa nesa reikalo, nes tai „namu problema", o vyskupas

pagal konkordata su popieziumi yra seminarijos galva.
Po keliu dienu i§ F. Klevenskio buvo pareikalauta raporto seminarijos ataskai-

tai  apie  tikslu  programos vykdyma.  Kadangi  ra§6  §i  raporta  didziai  susijaudin?s,

jame  atsirado  klaida  („opiska"):  klierikai vert6  ,,proza  eil6mis",  o  ne  „eiles  pro-
za".  Nustebintas  tokia  1851/1852  in.  in.  TDS  rusu  kalbos  d6stymo  ataskaita,  Ki-
tatikiu  dvasiniu  reikalu  departamentas  ir  pareikalavo  i5  F.  Klevenskio  paai5kini-
mo  apie  prozos  vertimo  eil6mis  nauda.

Ta pat  diena pasiai§kinimq A.  Orlovui d6l  rusu  kalbos para§6  ir rektorius A.
Beresnevi6ius4!,  kuriame  pazym6jo  paties  F.  Klevenskio  aplaiduma,  atliekant  sa-
vo pareigas.  Rektorius rage, jog min6tar.i mokytojo aplaiduma buvo pasteb6jes jau

pries  dvejus  metus.  Mate  labai  maza klieriku  pazanga jo  paskaitose  d6l  to,  kad,
d6stydamas  rusu  kalbos  kursa,  nepakankamai moke  gramatikos,  o  labiau  atsida-
v6  poetiniams  pratimams.  Kai  rektoriaus  pavestas  inspektorius  kunigas  Aloyzas
Sukevi6ius  atkreip6  i  tai  F.  Klevenskio  d6mesi,  jis  i§  viso  6m6  i§tisomis  savait6-
mis  neateidin6ti  i paskaitas,  o Ill ir IV kursui paskaitas i§ viso nutrauk6.  |sp6tas
kalb6jo  i5didziai  ir  beveik  grubiai.  Kai  apie  jo  elgesi  buvo  prane§ta  vyskupui,
F.  Klevenskis vie§ai parei5ke, jog i§ viso  ruo5iasi mesti darba TDS.  Nor-s  pirmuo-
siuose kursuose visgi 6m6si dirbti §iek tick uoliau, bet paskutiniuose ir toliau  ne-
bed6st6.

Buto  neskyrimas  F.  RIevenskiui,  matyt,  yra visu jo  nepasitenkinimu  istaiga  ir
vadovybe  5altinis,  ra§6 A.  Beresnevi6ius.  Ta6iau pagal  1943  in.  seminariju  istatus,

jis  jam  ir  nepriklausas.  0  daryti  i§imti  neimanoma,  nes  TDS  patalpose  negali
gyventi ved?s  pasaulietis.  F.  Klevenskio  min6tame  mazame  mediniame  TDS  na-
melyje i§ btitinyb6s yra ikurdinta vyskupo kanceliarija ir ra§tvedys, beje, mokantis
seminarijai per metus 30 sidabro rb nuoma, kuri skiriama pa6iam nameliui i§laikyti.

I§egzaminaves  klierikus,  1953  in.  sausio  men.  22  d.  A.  Orlovas  generalguber-
natoriui  pateike  ataskaita  apie  rusu  kalbos  padeti  TDS42.  Ataskaitos  pradzioje
trumpai  apibddino  rusi5kuju  dalyky,  privalomu  kataliki§ku  dieceziniu  seminariju
klierikams,  programq,  kuri  rodo  buvus  gama  nemaza  §iu  dalyku  apimti  mokymo

planuose.  Kadangi rusu  kalbos gramatikos  taisykles  klierikams buvo  d6stytos jau
mokykloje   (i  seminarija  btidavo  stojama  i§  bajoru  mokyklu   ar  gimnaziju,   ne
Zemesnes  kaip  IV  klas6s),  tai  programoje  I  kurse  buvo  numatyta  d6styti:  skai-
tymci,  primenant  gramatikos  taisykles  ir  ai§kinant  jas  tekste;  teksto  mokymasi
mintinai;  trumpus  ra§to  pratimus,  kartais  -  eiliu  i  proza  vertima.  11  kurse  -

4t  A.  Beresnevi6iaus ai§kinamasis ra§tas A.  Orlovui,  1853 01  16,  autografas, ten pat,I.  40-41.
42 A. Orlovo ataskaita generalgubernatoriui`  1853 01  22, autografas, ten pat, I. 29-37.
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taip  pat  praktinius  kalbos  uzsiemimus,  tik  pla6iau  ir  i§samiau:  perzitirint  i§tisus
straipsnius,  aiskinantis  ju  stiliaus  savybes  ir  Zodiiu  privalumus.  §io  kurso  ra§i-
niuose  reikalauta  didesnio  tikslumo,  nei  I  kurse.  Ill  kurse  turejo  btiti  supazin-
dinama  su  literattiros  pagrindais  bei  trumpai  su  rusu  prozininkais,  pradedant
Michailu  Lomonosovu  ir  tesiant  iki  §iu  dienu,  t.y.  apivelgti  svarbiausi  ju  ktiri-
niai,  tu  hiriniu  skirtumai bei turinio  ir stiliaus  privalumai.  IV kurse  turejo  btiti
d6stomos istorin6s Zinios apie visus rusu poetus, v6lgi pradedant  M.  Lomonoso-
vu  ir  baigiant  dabartiniais.

Rusijos istorijos reikejo mokytis I ir 11 kurse pagal N. Ustrialovo nurodyta pro-

grama.
Pagal min6tas programas i§egzaminaves klierikus, A. Orlovas rezultatus apibti-

dino taip:
Rzts#  ha/b¢.   Baigdami  TDS,  seminaristai  negalej?  teisingai  ir  tiksliai  ra§tu  ir

Zodziu bendrauti rusiskai, prie§ingai, mokymas vis blogej?s. Nors kai kurie rusi§kai
kalb6ti  ir  mok6j?,  ta6iau visu  kursu  studentu  ra§to  darbai  buve  beveik  vienodai
silpni. Zodiiu, 11 kurse trikumai pasirod? labiau pastebimi, nei I, o Ill - daugiau,
nei 11. Dauguma I kurso klieriky rusu kalba mok6j? silpniau, nei mokiniai tu pa-
saulietiniu mokyklu klasiu, i§ kuriu jie istojo i TDS. Taip atsitik? todel, kad, ruo§-
damiesi i TDS, mokykloje maziau steng6si mokytis rusu kalba, kadangi per stoja-
muosius egzaminus i seminarija i§ rusu kalbos griez6iau ar i§ viso nebridavo egza-
minuojami. Deja, seminarijoje per pusmeti primir§dave ir tai, ka mokej?.

Zodinio egzamino metu pasirod6, kad beveik visi klierikai nesklandziai ir labai
sunkiai skaite, labai daznai blogai tare, nelaisvai ir netaisyklingai kalbejo. Nagri-
n6dami  kalba,  geriau  Zinojo  tik  tas  taisykles,  kurios  bendros  ir  rusu,  ir  lenky
kalbai.

IV  kurso  seminaristai  3  dienas  neatvyko  i  egzamina.  Rektorius  paai§kin?s,
kad, vyskupijoje trtikstant dvasininku, klierikai, vyskupui nurodiius, jau pries Ka-
ledas laike egzaminus ir dabar ruo§iasi iventimams. A.  Orlovas pareikalav?s rek-
toriaus leisti juos pakartotinai i§egzaminuoti,  kad vyriausybei nereiketu pristatyti
dar nenaudingesn6s  iivados  apie  TDS  klieriku  Zinias.  Sie  klierikai  egzamine  Zo-
dziu  pasirod?  silpniau,  nei  I-Ill  kursu  aukletiniai.  Rusu  literattiros  egzaminas
negalej?s  ivykti,  nes  §io  dalyko  TDS  i§ viso  nesimokyta.

Seminarijos vadovyb6  buvo  nutarusi  (anot  F.  Klevenskio), jog  geriausia,  turint
omenyje mokymo priemoniu stoka, ir III-IV kursu klierikus mokyti tu pa6iu rusu
kalbos  dalyku, kurie  studijuojami Zemesniuosiuose  kursuose.  Nuo  1852/1853  in.  in.
Ill-IV kursui rusu kalba i§ viso nedestyta. F. RIevenskis sak?s, kad tai padaryta,
nurodzius vyskupui,  o rektorius kaltines pati F.  Klevenski. A.  Orlovas papra§e F.
Klevenskio  ra§ti§ko pasiai§kinimo,  o su rektoriumi nor6jes pakalb6ti neoficialiai,
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ta6iau tas nepralytas para§6 aiskinamar.i ra§ta. Matyt, ra§6 A.  Orlovas, abieju rag-
tuose btita tiesos. Be TDS vadovybes Zinios paskaitos III-IV kursams i§ viso ne-
tur6jo btiti nutrauktos,  o jei F.  Klevenskis neklaus6, vadovybe privalejo kreiptis i
auk§tesne valdzia. Ta6iau ji, uZuot tai dariusi, imdavo i§ F. RIevenskio raportus apie
i§eita programa. Taigi, dare iivada A.  Orlovas, vadovyb6 pati deng6 F. RIevenski,
jei nesakysime, jog jam padejo taip elgtis.

rjvy7tGs  isfoH}.¢.   RIieriku  Zinios  labai  ribotos  ir  silpnos.  Demesi  Siam  dalykui
stiprina  ir  a§trina kataliki§kas nusistatymas.  Matyt,  klierikai  (gal  tik su  mazomis
i§imtimis) nesutinka su oficialiay.a nuomone. Atsakinedami kai kada mai§6 Dimit-
riju Donskojt} su Aleksandru Nevskiu ir nesugeb6jo pasakyti imperatoriaus vardo,
vadindami ji  tik  ,,palaimintojo"  epitetu.  Rusijos  istorija  i§  dalies  galetu  priminti
Bazny6ios  istorija.  Ta6iau  klierikai,  kaip  matyti  i§  perzitiretu  ra§iniu,  i§  istorijos

perima tik Lenkijos, Lietuvos ir Zemaitijos dalykus.
A4lokymo pH.cmo#Gs TDS labai skurdzios. Rusi§ku knygu TDS bibliotekoje aptik-

ta 20 pavadinimu43. 1§ ju 6 yra valdzios nurodyti rusu kalbos, literattiros ir istorijos
vadoveliai ir viena chrestomatija skaityti klaseje. Keturi literattiros vadoveliai buvo
i§rafyti neseniai ir gauti tik 1852 in. gruodyje, iki tol ju i§ viso nebtita. Literatnros

pamokose galima buvo naudotis vien tik A.  Galachovo chrestomatija, kuri betgi
programos neapr6pe, nes nesiejo literattiros istorijos su kiekvieno radytojo keriniu
i§traukomis. Taigi F. RIevenskiui destyti tureje btiti labai sunku. Nerasta jokiu mo-
kymo priemoniu literattiros istorijai destyti. Be to, literattiros vadoveliu tei§ra5yta
po 11  egz., o klieriku Ill kurse -21, IV -17.

Kadangi rusu kalbos gramatikos, kaip atskiro kurso, TDS nenumatyta d6styti,
tai 16 egz. A. Vostokovo rusu kalbos gramatikos tiktu gal tik gramatikos taisykl6ms
pakartoti.

N.  Ustrialovo  Rusijos istorijos  apybraizu  labai mazai.  Tuo tarpu  mokiniu  I-
ll  kurse,  kur  destomas  Sis  dalykas,  atitinkamai  37  ir 25.  0  del  kitu  rusi§ky  bib-
liotekos  knygu - tai mokymui jos yra netinkamos.

Vzz/sfybz.r!z.a[z. 7zztf¢».m¢z., lie6iantys Kataliky Bazny6ia ir dvasininkija Rusijoje, TDS
destomi pagal ju ra§ytini rinkini, kuris, kaip paai§kino seminarijos rektorius, buvo
perzitiretas  ir patvirtintas Vidaus  reikalu  ministerijos.  Dalyka  d6ste  rektorius A.
Beresnevi6ius.  RIieriku  Zinios  pasirode  ypa6  blogos  -  nebuvo  ne  tik  nei  vieno
ai5kaus atsakymo, bet net ir i§ dalies teisingo. Nepajegta atsakyti i klausima, per
koki departamenta yra siun6iami Vidaus reikah} ministerijai jai priklausantys per-
Zidreti Kataliku Bazny6ios ra§tai.

Visu  minetu  dalyku  destymo  lygiui  TDS  pakelti  A.  Orlovas  sitile:  pirma, jei
seminarijos  taisykles  leistu,  i  egzaminus  siusti  valdzios  stebetoja.  Tai  paskatintu

43  Rusi§ky knygu, esan6iu TDS bibliotekoje, sara§as,  1853 01, ten pat, I. 42.
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klierikus geriau mokytis, o seminarijos vadovyb? - geriau rdpintis rusi§kuju daly-
ky d6stymu. Antra, valstybiniu nutarimu destyma pavesti pasaulie6iui, kuris klieri-
kams  5ias  Zinias  gal6tu  patikimai  iskiepyti.  Nors  A.  Orlovas  padym6jo,  kad  apie
dabartini d6stytoja A.  Beresnevi6iu negalis pasakyti nieko blogo,  matas jame  ap-
sukru ir savaranki§ka Zmogu,  ta6iau rektorius priklausas nuo vyskupo valios.  Ins-

pektoriaus nuomone, rusi§kai d6styti A. Beresnevi6ius gali, nes rusi§kai kalba gana
gerai. Ta6iau tarn, kad galetu destyti valstybinius nutarimus, turetu btiti giliai per-
sisunk?s visuotines geroves  tro5kimu,  suprantantis  savo  religinio  skirtingumo  nc-
teisuma ir vyraujan6ios Bazny6ios teisinguma. Tik nuo§irdziai suvokdamas naudin-

ga  ir  teisinga  tiksla,  su  geranori§ku  uolumu  gal6tu  perteikti  kitiems  nutarimus,
ribojan6ius jo  Bazny6ios  teises,  nes  tie  nutarimai  atitinka pa6ia nuolaidziausia  ir
taikingiausia  religinio  pakantumo  dvasia.  A.  Orlovas  mane,  kad  toks  dalykas  A.
Beresnevi6iui yra neimanomas, ir tik asmuo, laisvas nuo i§ankstiniu isitikinimu, ga-
letu btiti patikimu valstybiniu nutarimu destytoju ir ai§kintoju.

4pJ.c pJ'z.cs¢,I.kq.  Pirmakart  F.  RIevenskis  prisiek6  seminarijos  valdyboje  pasta-
rosios  nurodymu,  antrakart  - Tel§iu konsistorijoje  pagal jos  nurodyma.  Keista,
kad  §ios  istaigos  neorganizavo  sta6iatiki§kos  priesaikos,  palikdamos  F.  RIevens-
kiui  pa6iam  spr?sti.  Keistas  ir  F.  K]evenskio  elgesys  duoti  priesaikas  be  sta5ia-
tikiu  5ventiko,  o  kataliku  kunigams  dalyvaujant  tik  kaip  liudininkams,  bet  ne
kaip  dvasininkams.

Pczfcz/pos.  Inspektorius apzitir6jo visas TDS patalpas. Pagrindiniame mtiriniame
dviauk§6iame pastate rad?s mokymo ir gyvenamasias patalpas klierikams, jame bu-
v? ir kitos seminarijos istaigos, taip pat gyvene kai kurie Cia tarnaujantys dvasinin-
kai.  Pastate  ank§ta,  klierikai mok6si miegamuosiuose,  kadangi visiems  keturiems
kursams tebuvusi viena sale. Prie §io pastato glaud6si naujas medinis fligclis, kuri
uZ6m6 rektorius. Toliau nuo seminarijos stov6jo du jai priklausantys nedideli me-
diniai statiniai, i5 kuriu kiekvienas buvo perskirtas i dvi puses. Vieno ju pus? uzeme
seminarijos  tarnai.  Kitos  puses  didesniame  kambaryje  dirbo  stalius,  mazesniame
kambaryje buvo apgyvendinta patarnaujanti moteris. Kita medini nameli netoli vys-
kupo namo buvo uZ6m?s kanceliarijos ir vyskupo ra§tvedys. Jis nuomojo patalpas
uZ 30 sid2ibro rb per metus pa6iam nameliui i§laikyti, nes TDS labai trtiko 16§u. Sic

pinigai,  kaip  ai§kin?s  rektorius,  pajamu  knygose  nebuve  nurodomi.  Ar §i  nameli
gal6tu  gauti  F.  RIevenskis,  ar ne,  gali btiti svarstoma,  turint  omeny TDS  16§as  ir
rektoriaus nora gauti uZ nameli pajamu.

Namo, kuriame gyveno tarnai,  toje pus6je, kur dirbo stalius ir buvo  apgyven-
dinta §eiminink6 ir kur anks6iau buvo gyven?s seminarijos  ekonomas,  gal6tu gy-
venti F.  Klevenskis.  Ta6iau  rektorius pasak?s,  kad ten ypatingu  atveju  britu ga]i-
ma  ikurdinti tik ekonoma,  kaip vieni§a Zmogu; vedusiam asmeniui  ten ir ne vie-
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ta, ir nejauku seminarijos tarnams, bet ypa6 nejauku bdtu pa6iam F.  Klevenskiui,
nes namelyje n6ra jokiu patogumu.

1853  in.  vasario  9  d.  generalgubernatorius  pasiunte  vidaus  reikalu  ministi.ui
ra§ta  d6l  A.  Orlovo  ataskaitos44.  Jame,  i§d6stes  esminius  A.  Orlovo  ataskaitos
teiginius,  visa  kalte  del  TDS  netvarkos  suvert6  rektoriui A.  Beresnevi6iui.  I.  Bi-
bikovas  rage,  jog  rektorius  visi§kai  nesirdpinas  svarbiausiais  (t.y.  rusi§kaisiais)
mokymo  dalykais,  nezinas  savo priedermiu  ir tarnybiniu  pareigu,  o vyskupas  ai§-
kiai  jam  nuolaidziaujas.

Generalgubernatorius  taip pat  pritare  A.  Orlovo  nuomonei, jog  i TDS  egza-
minus reiketu siusti pasaulieti steb6toja, kurio lankymasis ne tik pa§alintu mokymo
nesklandumus, bet priverstu klierirfus uoliau mokytis, o seminarijos vadovybe - la-
biau rtipintis seminaristu rusi! kalbos ir istorijos Ziniomis;  taip pat kad valstybiniu
nutarimu kursa d6stytu ne rektorius, o pasaulietis sta6iatikis, nesuvarzytas Kataliku
Bazny6ios kanonu, tod6l galis s6kmingiau itvirtinti Zinias mokiniu protuose. Klieri-
kams §ventimai, - pabr6Z6 generalgubernatorius, - neturi btiti suteikiami, nei§-
egzaminavus ju pi.ie steb6tojo pagal programa i§ rusu kalbos, istorijos ir valstybinii!
nutarimu.

Antra  vertus,  mokytojas  F.  RIevenskis  leid?s  sau,  nors  ir  ne  be  seminarijos
vadovyb6s kaltes, nevykdyti savo pareigu, du kartus daves priesaika nedalyvaujant
sta6iatikiu §ventikui ir taip pazeides istatyma, generalgubernatoriaus nuomone, nie-
kuo negalis btiti pateisintas ir atleistas nuo atsakomyb6s.

Pastarasis  generalgubernatoriaus  ra§tas  vidaus  reikah!  ministrui  rode  susifor-
mavusia galutin?  rusu administracijos vir§tiniu nuomon? apie situacija Varniuose.
Netrukus  buvo  pereita  prie  konkre6iu  veiksmu.

Konflikto  pasekmes

Rusu administracijos veiksmai, kaip seminarijoje kilusio konflikto rezultatas, pir-
miausia paliet6  A.  Beresnevi6iu  ir F.  Klevenski.  D€l  konflikto  Zemaitijoje  ne  tik i
TDS, bet ir i Minsko, Vilniaus bei kitas kataliki5kas diecezines seminarijas pldstelejo
inspektoriai.  Romos kataliky  dvasin6  kolegija buvo  priversta  ie§koti  16§u,  kad  bi-iti!
nupii.ktos  seminarijoms  reikalingos  rusi5kuju  dalyku  mokymo  priemon6s.

D6l visl!  ivykiu  daugiausia  buvo  kaltinamas  A.  Beresnevi6ius,  taigi jo  reikalai
klost6si  blogiausiai.  1853  in.  vasario  16  d.  vidaus  reikalu  ministras  D.  Bibikovas

JJ  Generalgubernatoriaus ra§tas vidaus reikalu ministrui,  1853 02 09, Nr. 355, originalas, ten pat, I.

25-28.
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nusiunt6 ra§ta M. Valan6iui45, kuriame informavo vyskupa, jog gav?s
natoriaus  prane§ima  apie A.  Orlovo  atlikta patikrinima  ir apie  ra
bloga  rusi§ku.u  dalyku  pad6ti.  D6l pad6ties  apkaltin?s A.  Beresne
tingumu ir visi§ku  nepareigingumu,  ministras  isake  M.  Valan6iui t
ji i§ rektoriu ir atsiusti i Vilniu pas generalgubernatoriu.  Rektoriau

ta TDS  labai
i6iu  neripes-
oj  pat  atleisti

tarpu nurode pavesti seminarijos inspektoriui (tuo metu juo buvo A
Be to, ministras priekai§tavo M. Valan6iui, kaip jis, buv?s TDS rekt(

pareigas tuo
§ukevi6ius).
iumi, galejo

leisti  duoti  F.  Klevenskiui  du  kartus  priesaika  ne  pagal  savo  tikejim
grubiai pazeisti imperatoriaus patvirtinta tvarka, kod6l tokia netvarka
vyskupas taip ilgai ja kent?s. Prie ra§to buvo prid6tas isra§as i§ A. Orlovo
apie rusi§k".u dalyky destymo seminarijoje pad6ti46.

Ta pat  diena savo ra§te liaudies §vietimo ministrui D.  Bibikovas pr
em?sis  atitinkamu  priemoniu  A.  Beresnevi6iui  nu§alinti,  taip  pat  in

apeigas  ir
S ir kod6l
ataskaitos

ne§e, jog
nas  rusu

kalbos ir istorijos d6styma pavesti kitam labiau patyrusiam d6stytojui.  P
klausimu  pra§6  ministra  priimti  atitinkama  potvarki47.  Apie  A.  Bere

staruoju
ievi6iaus
ir gene-

lesu ver-
tino,  netektis vyskupui buvo ypa6  sunki.  1853  in.  kovo  7  d.  M.  Valan6fus para§6
atsakyma Nr. 570 ministrui D. Bibikovui49, kuriame bands A. Beresnevi€iu gefo6-

\

ti,  kalte  prisiimdamas  sau.  ,,Jei  ie§kotume  kaltu,  tai juo  esu  nebent, a§  pats,,'-
ra§e  M.  Valan6ius,  -  nes  per  daug  pasitikejau  jauno  ir  nepatyrusio  rektoriaus
Beresnevi6iaus gabumais ir pats kaip reikiant visko neprizitirejau. Tai duoda man
drasos pra§yti rektoriui Beresnevi6iui maloningo atleidimo. Pats pasizadu grieztai

prizitir6ti, kad nuo §iol ateityje seminarijoje nebtitu pana§ios netvarkos,  atsiradu-
sios  del  rektoriaus  pataikavimo  mokytojui  RIevenskiui".

Toliau  M.  Valan6ius pra§e  ministro,  kaip  1852 in. jau  buvo pra§?s generalgu-
bernatoriaus,  pakeisti  mokytoja  F.  Klevenski,  kuris  nuo  1852 in.  pavasario  iesko
kitos vietos ir nebesirtipina pareigomis. D6l F. RIevenskio priesaikos kalt? vyskupas
suvert6 konsistorijai, kuri leidusi mokytojui rinktis tarp pastarosios ir Tel§iu zemst-

45Vidausreikaluministrora5tasTel§iuvyskupui,18530216,Nr.i:£,tenpat,I.50-51.

46 Kitatikiu dvasiniu reikalu departamento direktoriaus V. Skripycino i.5ra§as i§ A. Orlovo ataskaitos

apie rusi§kuju dalyku padeti TDS, ten pat, I. 52-53.
47Vidausreikaluministrora§tasliaudies§vietimoministmi,18530216,Nr.#,tenpat,I.54-55.

48Vidausreikaluministrora§tasgeneralgubernatoriui,18530216,Nr.{:},tenpat,I.56.

49  A.   ALeknaL ,   Zemaicitt vyskupas Motiejus Walan€ius,  p.198.
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vos teismo. Pabaigoje pazym6jo, jog paved6 TDS inspektoriui eiti rektoriaus parei-

gas (§ias pareigas A. Sukevi6ius ejo nuo kovo 3 d.), ta6iau dar nei§siunte A. Beres-
nevi6iaus i Vilniu, nes nutaie laukti ministro sprendimo d6l §io savo prafymo.

Ministro sprendimas buvo kitoks, nei lauke vyskupas. Kovo 22 d. ra§tu Nr. 850
jis M. Valan6iui taip atsak6:  ,,Buvau didziai nustebintas Jtisu ra§to, jog, prie§ingai
mano reikalavimui, drisote nei§siusti kunigo Beresnevi6iaus i Vilniu; tod6l isakau

pirma  ivykdyti mano  reikalavima,  o jau  po  to  gal6site pra§yti jam pasigail6jimo,
ji  motyvuodamas"50.

Sikart M. Valan6ius tur6jo i§siusti A. Beresnevi6iu pas Vilniaus generalguberna-
toriu,  kartu  idaves jam  1853  in.  balandzio  11  d.  datuota  rekomendacini  ra5ta,
kuriame pra§6 su uZuojauta pazvelgti i §i nepaprastu gabumu kuniga ir uztarti ji

pas broli, vidaus reikalu ministra, kad galima jam bdtu grizti i ankstesnes parei-
gas5]. A.  Beresnevi6ius, i§ rektoriu atleistas  1853 in. vasario  16 d., i Vilniu i§vyko
balandzio  11  d.52.

Nors  pirmasis  bandymas  permaldauti  ministra  nepavyko,  vyskupas  neman6
lengvai nusileisti. A. Beresnevi6iaus i§vykimo diena, balandiio  11  d., D. Bibikovui

jis  pasiunt6  dar viena  rasta53.  Jame  rage:
„Pagal  Jtisu  Auk§tosios  Prakilnyb6s  reikalavima  pasiuntes  i  Vilniu  Tel§iu  se-

minarijos  rektoriu  kuniga  Beresnevi6iu,  dristu  dar  karta  nuolankiausiai  pra§yti
leisti jam  t?sti  tarnyba kaip  rektoriui;  esu visi§kai  tikras,  kad jis  nebebus  aplai-
dus,  pasitaisys  ir  ateity nebesuteiks  pagrindo vyresnyb6s  nepasitenkinimui,  o  su
dar  didesniu  uolumu  eis jam  pavestas  pareigas,  o  ir  as  pats  kuo  atidziausiai ji
prizitir6siu.

Tai, kad pirmasis, litidnu jausmu pagimdytas prafymas pasigaileti kunigo  Be-
resnevi6iaus  nebuvo palankiai  sutiktas,  turiu  laikyti  didziausia  savo  nelaime,  -
toliau diplomati§kai tes6 M. Valan6ius. - IS savo atvira§irdystes ai§kinausi nuo-
§irdziais  Zodziais  ir uzmir§au  apie  forma,  nes  buvau  savimeili§kai  isitikin?s, jog
i§pra§ysiu  i§  Jtisu  Auk§tosios  Prakilnybes  tai,  ko  noriu,  o  msu  Auk5toji  Prakil-
nyb6  pripazinsite  atleistinu  mano  ganytoji§ka  paprastuma.  Siuo  pra§ymu  nuo-
lankiausiai  pra5au  parodyti  didziadvasi§kiausia  nuolaiduma,  kuriuo  visi§kai  ti-
kedamas,  laikau  savo ypatinga pareiga pakartotinai i§reik§ti giliausia pagarba ir
i§tikimyb?.«

50 Ten  pat.
5]  Sis  M.  Valan6iaus  1853  04  11  d.  rekomendacinis  ra§tas  generalgubernatoriui  yra  paskelbtas

lietuviu  kalba:  Zr.  K.   Misius,    min.  veik.,  p.  89.
52 Aleksandras  Beresnevi6ius,  Lz.crww.#  c#cl.k/opcdzj¢,   t.  2,  South  Boston,  1954,  p.  407.

53 M. Valan6iaus ra§tas vidaus reikalu ministrui,1853 0411, Nr. 793, originalas, JiJq4, f. 821, ap.125,

b.  425,  I.  65.
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Ir  Sis  M.  Valan6iaus  kreipimasis  liko  be  atgarsio.  1853  in.  rugs6jo  22  d.  del
A.  Beresnevi6iaus  vyskupas  v6l  pasiunte  vidaus  reikalu  ministrui  tre6ia  ra§ta5J.
M. Valan6ius ra56:  „Nusiuntes i Vilniu man pavaldzios seminarijos rektoriu,  nuo-
latos turiu vilti,  kad msu Auk5toji Pi.akilnyb6,  atkreipdamas  d6mesi i mano ma]-
daujan6ius kovo 7 d.  Nr. 530 ir balandzio  11  d. Nr.  793 pra§ymus, kilniadvasi§kai
liepsite  jam  testi  tarnyba  mokymo  srityje;  iki  §iol  netur6damas  garb6s  i§  Jnst!
Auk§tosios Prakilnyb6s  sulaukti palankaus  atsakymo bei nesulauk?s  galutinio ku-
nigo  Beresnevi6iaus likimo  nuosprendzio,  dristu  dar karta atnaujinti  nuolankiau-
sic|  pra§yma  grazinti ji  i  buvusias  rektoriaus  pareigas.

Jeigu, nepaisant mano vil6iu, ir Sis paskutinis mano pratymas Jtisu Auk§tosios
Prakilnyb6s btitu atmestas, tai ar nesutiktu Jtisu AUREtoji Prakilnyb6 pritarti mano
nurodymui  del  seminarijos,  isigaliojusiam  nuo  §iu  mokslo  metu  pradzios,  pagal
kui.i  eiti  seminal-ijos  rektoriaus  pareigas  pavesta  kanauninkui  Sukevi6iui,  kuris
Beresnevi6iui  grizus,  gautu  kitas  pareigas".

Deja, vadovauti seminarijai profesoriui A.  §ukevi6iui  (1853  in.  Iapkri6io men.
oficialiai  patvirtintas  rektoriumi)  teko  iki  pat  1860  in.  pabaigos,  kada  jo  vieta
uZ6m6  Juozapas  Silvestras  Dovydaitis  (Davidavi6ius).

Atkakltis  M.  Valan6iaus  pra§ymai  permaldavo  vidaus  reikalu  ministra  tik  i§
dalies.   1853  in.  spalio  21  d.  pastarasis  para§6  vyskupui  (ra§tas  Nr.  3038),  jog
sutinkas, kad A. Beresnevi6ius griztu i Kauno gubernija ir gautu vieta parapijoje55.
Ta6iau  TDS  rektoriumi  paliko  A.  §ukevi6iu,  inspektoriumi  - J.  Ra6kauska.

Matyt,  jauna  ir  verzlu  A.  Beresnevi6iu  ne  per  daug  suzav6jo  jam  pasitilyta

parapinio  dvasininko vieta,  o  M.  Valan6iui  palankaus  genei.algubernatoi-iaus glo-
ba  nebuvo ypatingai  nemaloni.  Gal  btita  ir  kitokiu  priezas6iu,  kurios  lem6  1854
in. vasario 5  d. Vilniaus vyskupo Vaclovo Zilinsko ra§ta vidaus reikalu ministrui5t'.
Jame  vyskupas  informavo,  jog  1853  in.  gruodzio  6  d.  ra§tu  Nr.  1491  jam  buvo

prane5ta,  jog  ministras  leido  A.  Beresnevi6iui  grizti  i  Tel§iu  vyskupija.  Ta6iau
min6tasis  dvasininkas  i§rei§k6  nora visam  laikui  likti  Vilniaus  vyskupijoje.  Tel§iu

vyskupas  toki  A.  Beresnevi6iaus  sprendima  palaimino  ir  pagal  Bazny6ios  istaty-

354454 M.Valan6iaus ra5tas vidaus reikalu ministrui,1853 0922, Nr.1547, nuora§as 185310 04, Nr.==LL
2o24'

ten pat, I.  92.  Nuora5o para`iteje yra rusu administracijos padaryti priera§ai:  I)  „Vyskupo  Volon6evskio
ra§to  originalas yra  1853  metii spalio 4 byloje apie  kai kuriu  dvasininkii  paskyrimc|  destytojais  i Tel5iu
R[omos] k[ataliky] seminarija"; 2) „Toje pat byloje -apie leidima Beresnevi6iui grizti i Kauno gubernijq
i  parapines  pareigas";  3)  .,Apie  Beresnevi6iaus  paskyrima  Vilniaus  konsistorijos  posedininku  1854  in.
rugpjdeio 28 uzvesta ypatinga byla, kuri yra 2me Stale."

55  A.   A|ekna,   min.  veik.,  p.198.

5t' Vilniaus vyskupo ra5tas vidaus reikahi ministrui,  1854 02 05, Nr. 273, originalas, RKtl,  f. 821, ap.

125,  b.   425,I.   113.
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mus  suteike  jam  dvasi§ka  atleidima,  arba   dz.777!.sscz.  Vilniaus  vyskupas,  visa  laikci
stebej?s  A.  Beresnevi6iu  Vilniuje,  turejo  galimybe  pats  isitikinti  jo  gabumais  ir

patikimumu,  todel  tvirtai  mane,  kad  jo  tolesn6  tarnyste  Vilniaus  vyskupijai  bus
naudinga,  ir  sutiko,  kad  A.  Beresnevi6ius  visam  laikui joje  pasiliktu.

A.  Beresnevi6ius  i  Vilniaus vyskupijci formaliai persikel6  1854 in.  sausio  29  d.
Nuo  liepos  13  d.  buvo  Vilniaus  gimnazijos  kapelionu.  1§  prierafu  ant  1853  in.
rugs6jo  22  d.  M.  Valan6iaus  ra§to  nuora§o matyti,  kad  1854  in.  A.  Beresnevi6ius
buvo  paskirtas Vilniaus vyskupijos  Romos  kataliky  dvasines  konsistorijos posedi-
ninku.  Vilniuje  i5gyveno iki  1858 in.  rugs6jo  27 d.,  kada buvo paskirtas  Zemai6iu

vyskupu  sufraganu  ir Maksimjlianopolio vyskupu  I.# p¢Jfzbws z.#ficzc/z.w77t.
A.  Beresnevi6iaus  likimo  nei§veng6  ir  kita  konfliktuojanti  pus6  -  mokyto-

jas  F.  Klevenskis.  1853  in.  Iiepos  14  d.  vidaus  reikah!  ministras  prane§e  Civili-
n6s  Zinybos  inspektoriu  departamento  direktoriui  Aleksandrui  Takejevui57,  jog
atleid?s  F.  RIevenski  i`¥  TDS  destytoju,  skirdamas ji  i  kitz!  vieta,  ir  pra§e  pasiraly-
ti  atitinkama  potvarki.  Vyskupas  M.  Valan6ius  liepos  27  d.  buvo  informuotas,  jog

pagal  1853  in.  1iepos  18  d.  imperatoriaus  isakyma  Nr.  139  Civilinei  Zinybai  F.  Kle-
venskis yra atleistas58. TDS valdyba pastarajam apie tai prane§6 rugpjti6io 29 d.

Kuri laika F.  Klevenskis gyveno Varniuose.  1853/1854 in.  in.  pradzioje,  nesant
d6stytojo,  seminarijoje  ir toliau  deste rusu kalbci ir istorija.  Apie  tai i§lik?s  1853  in.
rugsejo  22  d.  M.  Valan6iaus  ra§tas  vidaus  reikalu  ministrui5t':

„Man pavaldzios seminarijos valdyba rugsejo 19 d. raportu Nr. 262 prane§6, kad
po to, kai ji informavo p. RIevenski apie p. Feoktistovo paskyrima i jo vieta rusu
kalbos ir istorijos mokytoju, iki atvykstant pastarajam, pagal Romos kataliky dva-
sin6s kolegijos  1851  metu balandzio  15  d.  nurodyma Nr.1395,  kad minetos  [rusu
kalbos ir istorijos] katedros d6l savo svarbos jokiu bridu neliktu neuzimtos, paved6

p. Klevenskiui destyti §iuos dalykus. Pra§6 del to mano potvarkio, kadangi  p. RIe-
venskis nuo 3.in. Iiepos  18 d. imperatoriaus isaku i§ §iu pareigu buvo atleistas.

Atsakydamas i min6ta raporta, - toliau ra§6 M. Valan5ius, - pasitiliau semina-
rijos valdybai, pasir6mus minetu Kolegijos nurodymu, iki atvyks p. Feoktistovas  rusu
kalba pavesti d6styti kunigui [Antanui] Juzumavi6iui, o istorija - kunigui [Jeroni-
mui] Ra6kauskui - etatiniams seminarijos destytojams dvasininkams, o ne p. Kle-
venskiui,  nes  a5 neturiu teis6s sustabdyti imperatoriaus valios vykdymo".

57 Vidaus reikalu ministro ra5tas Civilines Zinybos inspektoriu departamento direktoriui, 1853 07 14,

Nr.#,tenpat,I.80.

58 F.  RIevenskio  atleidimo  ra§tas,  1853  07 27, Nr.  1406,  ten pat,I.  81.

5`)  M.  Valan6i{aus  ra`§tas vidaus  reikalu ministrui,1853  09  22, Nr.1545,  originalas,  ten pat,I.  91.
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1853 in. rugs6jo 23 d. F. RIevenskiui TDS valdybos buvo nurodyta nutraukti rusu
kalbos ir istorijos destyma seminarijos klierikams, ir §ie dalykai pavesti J.  Ra6kaus-
kui  ir Antanui  Juzumavi6iui6°.

Apie F. Klevenski po Varniu Zinoma tiek, kad jis v6liau mokytojavo Raseiniu
apskrities bajoru mokykloje, kur  1856 in.  gavo rimu tar6jo ranga,  1859 in.  dirbo
mokytoju  Sven6ioniu  gimnazijoje61.

Atleidus A.  Beresnevi6iu,  1853  in.  pavasari Varnius uzpltido  inspekcijos.  Pra-
dzia joms  dave  1853  in.  kovo  26  d.  vidaus  reikalu  ministro  D.  Bibikovo  ra§tas
Vilniaus  generalgubernatoriui62,  kuriame  ministras  papra§e  pavesti  patikimiems
Mokyklu Zinybos valdininkams  rusams i§egzaminuoti ne  tik TDS, bet ir Vilniaus
bei Minsko dieceziniu seminariju klierikus i§ rusi§kvy.u dalyku - ir ne tik per vie§us
egzaminus, bet ir kitu laiku, taigi, kaip galima dazniau.

1853 in. balandzio 7 d. generalgubernatorius ministrui rage, jog dar pries gau-
damas ra§ta, jau buvo padares pana§u potvarki, tik pra§6 informuoti, kas apmok6s
keliones  i§laidas  iki  Tel5iu  Kauno  gimnazijos  direktoriui  ir  iki  Varniu  -  Tel§iu
apskrities bajoru mokyklos etatiniam inspektoriui63. Tuo pat metu TDS  buvo nu-
rodyta Tel§iu mokyklos inspektoriui ir Kauno gubemijos mokyklu direktoriui pa-
teikti  rusu  kalbos,  istorijos  ir valstybiniu  nutarimu  paskaitu  tvarkara§6ius64.

1853 in. balandzio 26 d. (ra§tas Nr. 24) Romos kataliky dvasin6 kolegija prane§6
M. Valan6iui, kad vidaus reikalu ministras paved6 Tel§iu apskrities bajoru mokyklos
etatiniam inspektoriui Feliksui Luka§evi6iui ir Kauno ginnazijos direktoriui Sergejui
Vasiljevui  lankyti  TDS  bent  karta  per  du  menesius65.  TDS  valdyba  §iuos  asmenis
kasmet turejo kviesti ir i vie§us klieriku egzaminus mokslo metu pabaigoje.

I§liko Ziniu apie F. Luka5evi6iaus inspekcijas Varniuose. Kaip veliau „Pastabo-
se  pa6iam  sau"  rage  M.  Valan6ius,  pastarasis  seminarijai  labai  ikyrejo,  nes  ir  uZ
pinigus, kuriuos kassyk TDS jam mok6davo, ne visada pavykdavo nusipirkti gera
liudijima. Ta6iau pasaulie6iu ki5imasi i vyskupo mokykla Ganytojas gavo k?sti, nes
laikai buvo kriti§ki66.

60 TDS valdybos siun5iamu ra§tu registracijos knyga, ira§as 1853 09 23, LJVB RS,  f. 90-237, I.  13.
61 TDS valdybos posedzio protokolas,1856 03 03, ten pat, f. 9046,1.11-12;  M.   Luk§iene,

min. veik., p. 399.

62 Vidaus reikalu ministro ra§tas generalgubernatoriui,1853 03 26, Nr.%, Rlm,  f. 821, ap.125,

b.  431,  I.  16_|8.
63 Generalgubernatoriaus ra§tas vidaus reikalu ministrui,  1853 04 07, Nr.  888,  originalas, ten pat,

I.2.
64 TDS valdybos  ir rektoriaus  isaky  knyga,  ira§as  1853  0414,  LJVB RS.,  f.  90ul,I.  11-12.
65 A.   A|ekna,   min. veik., p.198-199.
66 M.   Valan6ius,   Pzzsf¢bor p¢c.I.¢m s¢zt,  sudaie  J.  Tunas,  Vilnius,1996,  p.  58-59.
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1853 in. geguz6s 24 d. F. Luka§evi6ius pasiunt6 savo pirmaja ataskaita Vilniaus
mokymo apygardos valdytojui generalgubernatoriui I. Bibikovui67 apie geguz6s men.
antroje puseje TDS vykusius klieriku egzaminus i§ rusi§kvy.u dalyku,  kuriuos jam
buvo nurodes Kauno gubernijos mokyklu direktorius balandzio 17 d. ra§tu Nr. 430.

F. Luka§evi6ius ra56, jog TDS I kurse mok6si 30 klieriku, 11 - 28, Ill - 23, o
IV kurse nerad?s ne vieno: trikstant vyskupijoje dvasininku, §io kurso klierikai jau
buv? iiventinti ir i§siuntineti i vietas.

I  ir  11  kursu  klierikai  rusu  kalba  ir  istorija  lanke  kartu.  Tikrindamas  rusu
kalbos  Zinias,  inspektorius  apklaus6  30,  istorijos  -  26  Zmones.  Atsake  i§  rusu
kalbos: gerai - 2, patenkinamai - 5, silpnai - 23; i5 istorijos: 2 - labai gerai,
18 -patenkinamai, 6 - silpnai (Rusijos istorijos mokytasi nuo Romanovu dinas-
tijos iki Aleksandro I).

Ill kurse,  kur destyta literattira,  F.  Luka§evi6ius  apklaus6  17  klieriku.  Vienas
atsakes labai gerai,  9 - patenkinamai,  7 - silpnai.

Ill  kurse  i§  valstybiniu  nutarimu  dalyko  buvo  i§eita  12  klausimu.  Medziaga
klierikai  isisavin?  gerai.

Geriausiems  I  ir  11  kursu  aukl6tiniams  bei  visiems  Ill  kurso  klierikams  F.
Luka§evi6ius  daves  ra§inio  temas:  ,,Apie  bdtinyb?  mokytis  rusu  kalbos",  „Apie
dvasininko pareigu svarba",  ,,Kaip dvasininkija turi Zitireti i civilinius ir dvasinius
istatymus ir kas yra pavojingiau - prietaringumas ar netikejimas".

Atsakymai buve silpni, ypa6 gramatika. Atrodo, kad klierikai gramatikos pra-
tybu  i§  viso  neturej?  arba  tik  pradej? jos  mokytis.  Taigi  tikrai  klierikai  rusi§kai
mokeje blogiau, nei mokiniai mokyklu, i§ kuriu jie istojo, ir kuo auk§tesnio kurso -
tuo  silpniau.  Blogyb6 kilusi,  kiek pasteb6jes,  del mokymo priemoniu  trikumo  ir
d6stytojo  aplaidumo.  Nauju vadov6liu  TDS  dar negauta.

Kad sustipr6tu mokymas, inspektorius pasitile vesti kurso Zurnala ir nuomoniu
apie klieriku pazanga knyga. Pirmajame destytojas turetu dym6ti, ko mokytasi per
paskaita, ar tai, kad jos nebnta, antrojoje - kiekvieno menesio pabaigoje ira§yti
nuomon? apie seminaristu Zinias.  I dabartine nuomoniu knyga klieriku padymiai
sura§omi tiktai 2 kartus per metus, t.y. po pusmetinio ir metinio egzamino.

Ar pagal  1853 in. kovo 26 d. vidaus reikalu ministro nurodyma Mokyklu Ziny-
bos valdininkai egzaminavo Tel§iu, Minsko ir Vilniaus dieceziniu seminariju klieri-
kus ir kokie rezultatai, 1853 in. rugsejo 8 d. generalgubematoriaus teiravosi vidaus
reikalu ministras68, matyt, dar neturejes Ziniu apie F. Luka§evi6iaus darba.  1853 in.

67  F.  Luka§evi5iaus  ra§tas  Vilniaus mokymo  apygardos  valdytojui,  1853  05  24,  Nr.  92,  originalas,

RMtl,  f.  821,  ap.  125,  b.  425,  I.  102-103.
68Vidausreikaluministrora§tasgeneralgubernatoriui,18530908,Nr.j§jf,tenpat,I.89.
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spalio  22  d.  pastarasis v6l  aplank6  TDS  ir  egzaminavo  klierikus.  Lapkri6io  11  d.
ra§te Vilniaus mokymo  apygardos valdytojui generalgubernatoriui I.  Bibikovui jis

prane56 apie apsilankymo rezultatus69. Pasirod6, kad i§ 30 apklaustt! klieriku Rusi-
jos istorija 7 Zinojo gerai, 10 - patenkinamai ir 13 -vidutini§kai. 1§ rusu kalbos
duota temq penki Ill kurso klierikai para§e patenkinamai,11 -vidutini§kai, kiti -
silpnai; visi dar? ra§ybos klaidu. 1§ valstybiniu nutarimu IV kurse buv? apklausti 7
Zmon6s:  3 atsak? gerai, 4 - patenkinamai.

I§likes ir dar vienas - 1854 in.  spalio 31  d. - inspektoriaus F.  Luka5evi5iaus
ra§tas Vilniaus mokymo apygardos valdytojui7t' apie TDS klieriky egzaminus. Jame
inspektorius ra§6, jog spalio 22 ir 23 d. egzaminav?s TDS klierikus i5 rusu kalbos,
Rusijos  istorijos ir valstybiniu nutarimu.  Rezultatai buve tokie:

R44s££ kcz/bcz. I kurse apklaus?s 12 Zmoniu: i§ ju 4 atsak? gerai, 3 -patenkinamai,
5  - vidutini§kai;  11 kurse  i§  10 Zmoniu  2 atsake gerai,  2 - patenkinamai,  6 -
vidutini§kai;  Ill kurse i§ 34 atitinkamai:  14,11  ir 9; IV kurse i§ 9 Zmoniu atitinka-
mai:  2,  3  ir 4.

Rftsz/.ob` z.sfo77/.c!.  I kurse apklaus?s 7 Zmones: 5  atsak? gerai,  1 - patenkinamai,
1  - vidutini§kai;  11  kurse i§  10 atitinkamai:  6,  2 ir 2.

I/a/stybz.77!.¢!. 7tLI/cz77.mczz.. Ill kurse apklauses 6 klierikus: 2 atsak? gerai, 4 -paten-
kinamai;  IV kurse  i§ 7  atitinkamai:  5  ir 2.

Kartu F. Lukasevi6ius pa4m6jo, jog nuo mokslo metu pradiios iki spalio 22 d. klierikai
neturej?  programoje  numatytu  rusi!  kalbos  pratybu  ra§tu  ir kad  TDS  biblioteka
stokojusi A.  Pu§kino ir V.  Zukovskio keriniu.

Kajp matyti i§ F.  Luka§evi6iaus ataskaitu, i§ rusi§kuju dalyky silpnai atsakiusiu
klieriky nuo  1853 in.  pavasario iki  1854 in.  rudens gerokai sumaz6jo - taigi nei
seminarijos pastangos inspektoriu papirkti, nei valdzios priemones pagerinti rusi§-
kuju  dalyku d6styma, matyt, nenu6jo veltui.

Salia inspekciju, rusu administracija emesi ryztingai rripintis rusu destytoju dar-
bo salygomis, seminarijoms pad6dama isigyti rusi§kuju dalyku mokymo priemoniti.
Vidaus reikalu ministro nurodymu katalikiLiku dieceziniu seminariju vyskupams bu-
vo isakyta pateikti duomenis, kick seminarijose yra rusu kalbos ir istorijos vadove-
liu ir kick ju trtiksta, turint galvoje klieriky skai6iu. Visose be i§imties seminarijose

padetis pasirodziusi bloga.

t"  F.  Luka`€evi6iaus  ra`€tas  Vilniaus  mokymo  apygardos valdytojui,  1853  11  11,  Nr.  210,  originalas,

ten  p`1t'  I.  96.
70  F.  Luka`€eviciaus  ra`€tas  Vilniaus  mokymo  apygardos valdytojui,  1854  10  31,  Nr.  212,  originalas,

ten  rtat,  I.   131.
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I 1853 in. kovo 27 d. ministro ra§ta del mokymo priemoniu7] M. Valan6ius 1853
in. balandzio  14 d.  pasiunte D. Bibikovei i§samu atsakyma72. Vyskupas ra§6:

Atsakydamas i Jtisu Auk5tosios Prakilnyb6s ra§ta Nr. 906, turiu garb? prane§-
ti,  kad  Tel§iu  diecezineje  seminarijoje  §iuo metu  rusu  kalbai  ir Tevynes  istorijai
d6styti yra  tokie vadoveliai:  Ustrialovo  Rusijos  istorijos  apybraiza,  1845  leid.,  12
egz.;  Vostokovo  Trumpa  rusu  kalbos  gramatika,  1844  leid.,  16  egz.;  Galachovo
Chrestomatija,  1  ir  2  dalys,  6  egz.;  Literattiros  teorija  (gimnaziju  kursas)  pirmo
tomo  -  11  egz.,  antro,  tre6io  ir ketvirto  tomu  -po  tick pat  egzemplioriu  ir
Davidovo veikalai. Pagal aukl6tiniu skai6iu dar reiketu tur6ti: pirmojo veikalo - 12
egzemplioriu, antrojo -8, tre6iojo -10, o i§ Literattiros teorijos (gimnaziju kurso)
11, Ill ir IV tomu -kiekvieno po 13 egzemplioriu. Papildomai mokytojui pagelb6-
ti: Karamzino Rusijos valstyb6s istorija (Einerlingo leidinas), Ustrialovo dvitome
Rusijos istorija (platesne nei jo vadov6lis), U§inskio Rusijos istorija, veikalu rinki-
nius:  Imperator6s  Jekaterinos,  Derzavino,  Batiu§kovo,  Karamzino,  Lermontovo,
Lomonosovo, fon Vizino (visus - Smirdino leidimo, nes jie patys pigiausi), Krylo-
vo ir Pu§kino.

Be to, turiu prane§ti Jtisu AUREtajai Prakilnybei, kad many6iau, jog btitu nau-
dingiau,  jei  rusu  kalbos  mokytojas  uZuot  vertes  I  kurso  seminarijos  aukletinius
mokytis  ra5ybos  tik lentoje,  neai§kindamas jiems  Vostokovo  gramatikos,  ver6iau
laikytusi nuostatos, jog min6ti aukl6tiniai pagal programa per pamokas prakti§kai
lavintusi lentoje,  pries  tai trumpai  pakartoje  gramatikos  taisykles  ir tvirtai  isisa-
vine  taisyklinga rafyba ir sintakse  apie  sud6tingu sakiniu  sandara bei pertvarky-
ma, remiantis gramatikos reikalavimais; be to, jie, taip pat kitu kursu aukletiniai
keturis kartus per metus iteiktu mokytojui specialiuose sasiuviniuose ra§to prati-
mus rusu kalba. Mokytojas tur6tu juos atidziai perzitir6ti namuose ir, atitinkamai
ivertin?s, v6liau aukl6tiniams grazinti,  [klaidas] Zodziu nuodugniai paai§kindamas
[pamokoje]".

1853 in.  geguzes  19 d. valdiniame ra§te vidaus reikalu ministrui buvo pateikti
i§samns  statistiniai  duomenys  apie  klieriky  rusi§k".u  dalyku mokymo  priemoniu
skai6iu Tel§iu,  Minsko,  Lucko-Zitomiro,  Vilniaus ir Kameneco  diecezinese  semi-
narijose73.  1§ ju matyti, kad didziausia seminarija tuomet buvusi Tel§iu  (i§ viso  90
klieriky), po to - Vilniaus ir Minsko (po 85), Lucko-Zitomiro (34) ir Kameneco
(21) seminarijos. Tel§iu seminarijoje mok6si 18 valstyb6s 16§omis ir 72 savo 16§omis
studijuojantys klierikai. Nors savo le§omis studijav? seminaristai tur6jo patys apsi-

7]VidausreikalvministrorastasM.Valan6iui,18530327,Nr.#,tenpat,l.59.

72 M.  Valan5iaus ra§tas vidaus reikalu ministrui,  1853 04  14, Nr. 806, originalas, ten pat, I.  66-67.

73  Valdinis  ra§tas vidaus  reikalu  ministrui,  1853  05  19,  ten  pat,  I.  71-73.
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rtipinti mokymo priemonemis, ta6iau i§ rusi§kuju dalyky knygu egzempliorii!, ku-
riais valdzia buvo numa6iusi su§elpti TDS, atrodytu, jog rusu administracija §i karta
165u  nebuvo  linkusi  taupyti.  Vien  N.  Ustrialovo,  A.  Galachovo  ir  A.  Vostokovo
vadov6liu  TDS  buvo  planuojama  nupirkti,  be vyskupo  pratytu  30  egzemplioriu,
papildomai  dar  174.  Be to,  po 5  egz.  N.  Karamzino  „Rusu valstyb6s  istorijos"  I.
Krylovo ,,Pasak66iu" bei  1  egz. Rusu ralytoju keriniu rinkinio.

Ta pa6ia geguz6s  19 d. D. Bibikovas i§siunt6 nurodymus ir pasitilymus Romos
kataliku  dvasinei  kolegijai,  kad  ji  nedelsiant  nupirktu  i§  kataliku  dvasininkijos

pagalbinio kapitalo 16§u rusi§kas knygas ir i§siuntinetu jas i seminarijas74.  1853  in.
Iiepos  10 d.  Kolegija ministrui atsak6, kad reikalingos knygos nupirktos ir i§sius-
tos. TDS knygoms i§leista 937 sidabro rb 50 kp, o persiuntimo ir ipakavimo i§lai-
doms -  13 sidabro rb  17 kp75.

Piotras  Feoktistovas

F. RIevenskio vieta TDS greitai uzem6 naujas rusu kalbos ir istorijos destytojas.
1853  in.  Iiepos  4  d.  Liaudies  5vietimo  ministerijos valdytojas Abraomas  Norovas

prane§6  vidaus  reikalu  ministrui7t',  kad  minetu  dalyky  d6stytoju  i  TDS  i§rinktas
mokytojas Piotras Feoktistovas, ka tik baig?s Peterburgo Vyriausiojo pedagoginio
instituto Istorijos-filologijos fakulteta ir turintis vyresniojo gimnaziju mokytojo kva-
lifikacija.  Prie  ra§to  buvo  prideti  P.  Feoktistovo  dokumentai:  metrikai  Nr.  5953,
Riazan6s seminarijos atestatas Nr.  1280 ir medicinine padyma.  A.  Norovas pra§e
ministra padaryti atitinkama potvarki del P. Feoktistovo paskyrimo i Varnius, ipa-
reigojant ji TDS uZ moksla institute i§tarnauti 8 metus. Taip pat informuoti, nuo
kada P. Feoktistovas prad6s dirbti ir koks bus jo atlyginimas, kad Liaudies ivietimo
ministerija gal6tu i§duoti jam kelpinigius i Varnius ir nesaskaitini atlyginima. Kartu
patikslino, kad Vyriausiojo pedagoginio instituto absolventai skiriami i mokytojus
be  imperatoriaus  nurodymo per Civilines Zinybos  inspektoriu  departamenta,  nes
jie, netur6dami mokslinio laipsnio, igauna teise i ranga ne anks6iau, kaip i§tarnav?
§iose pareigose 4 metus.

74 Vidaus reikalu ministro  ra§tas  Romos kataliky dvasinei kolegijai,  1853 05  19,  Nr.±3§i9,  origina-
681las'  ten

pat, I. 74; Vidaus reikalu ministro pasidlymai Romos kataliku  dvasinei kolegijai,  1853 05  19, Nr.L#,
ten pat, I. 75-76.

75 Romos kataliky dvasines kolegijos ra§tas vidaus reikalu ministrui, 1853 07 10, Nr. 2158, originalas,

ten pat'  I.  79.
76  Liaudies  §vietimo  ministerijos  valdytojo  ra§tas  vidaus  reikalu  ministrui,  1853  07  04,  Nr.  5689,

originalas,  ten  pat,  I.  78.
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Yra  i5lik?s  P.  Feoktistovo  atestatas77,  i§duotas  1853  in.  rugs6jo  16  d.  Vyriau-
siojo  pedagoginio  instituto  direktoriaus  I.  Davidovo.  Jane  padym6ta,  kad  P.  Fe-
oktistovas,  Riazan6s  gubernijos  sta6iatikiu  §ventiko  stinus,  25  metu  amziaus,
1848-1853  in.  studijavo  instituto  Istorijos-filologijos  fakultete  Sventar.a  ir  Cerk-
v6s istorija bei kitus teologinius mokslus, taip pat - psichologija, logika ir peda-

gogika,  rusu literattira ir slavu filologija,  rusu ir visuotin? istorija, geografija,  Ru-
sijos  istatymu  pagrindus,  politine  ekonomija  ir  statistika,  lotynu  ir  graiky  litera-
ttira,  prancrizu,  vokie6iu  kalbas,  uoliai  mok6si  ir gerai  i5laike  baigiamuosius  eg-
zaminus.  Baigusiam  mokslus  buvo  suteikta vyresniojo  gimnaziju  mokytojo  kvali-
fikacija,  kuria  1853 in.  birzelio  17 d.  patvirtino Liaudies ivietimo ministerijos val-
dytojas A. Norovas.  Susisiekus su vidaus reikalu ministru, A. Norovo  1853 in.  rug-

pjti6io  8  d.  potvarkiu Nr.  6862 P.  Feoktistovas buvo paskirtas rusu kalbos  ir isto-
rijos  d6stytoju  i TDS.

P.  Feoktistovo  darbo TDS  pradzia  atestate  buvo  numatyta nuo jo  atvykimo  i
paskyrimo  vieta  dienos,  uZ  rusu  kalbos  ir  istorijos  d6styma  mokant  i5  viso  500
sidabro rb per metus. Atestate taip pat padym6ta, jog P. Feoktistovui i5vykstant i§
instituto,  buvo  i§mok6tas nesaskaitinis  atlyginimas ir kelion6s i§laidos  dviem ark-
liais bei atiduotos studiju metais jo tur6tos valdi§kos knygos,  rtibai ir baltiniai.

Apie P.  Feoktistovo paskyrima vidaus reikalu ministras vyskupui M.  Valan6iui
prane§6 1853 in. Iiepos 28 d.78. Kartu pasiunt6 jau min6tus P. Feoktistovo metrikus,
Riazan6s seminarijos baigimo atestata ir medicinine padyma. Prisimindamas F. Kle-
venskio problemas, ministras pra56 vyskupo prane§ti, kuriame seminarijos pastate
ir kick kambariu bus paskirta gyventi P. Feoktistovui, taip i§ anksto parodydamas
rtipesti jo gyvenimo salygomis.

Tur6damas  omenyje  svarbu  P.  Feoktistovo  vaidmeni,  kuri  tas  prival6s  suvai-
dinti TDS,  ten skiepydamas rusi§ka dvasia, ministras,  pries vykstant  P.  Feoktisto-
vui i Varnius, nurod6 jam prisistatyti Vilniaus generalgubernatoriui ir Vilniaus mo-

kymo  apygardos valdytojui  Iljai Bibikovui,  o rugs6jo  2 d.  pasiunt6  rasta Liaudies
§vietimo ministerijos valdytojui del P.  Feoktistovo podoroznos  i Varnius7`'.  Ta pa-
6ia  diena  Romos  kataliky  dvasinei  kolegijai nurode  paskirti  P.  Feoktistovo  isikti-

77  Vyriausiojo  pedagoginio  instituto  baigimo  atestatas,  i§duotas  P.  Feoktistovui,  1853  09  16,  Nr.

1280,  nuora5as,  ten  pat,  b.  470,  I.  7-8.
78Vidausreikaluministrora`€tasM.Valan6iui,18530728,Nr.f§;g,tenpat,b.425,I.82-83.Su

tapa6iainformacijayravidausreikaluministrora§tasgeneralgubernatoriui,18530728,Nr.i8§E,ten

pat,  I.  84,  ir  Liaudies  §vietimo  ministerijos valdytojui,  1853  07  28,  Nr.  :g::2,  ten  pat,I.  85.

7`)Vidausreikaluministrora§tasLiaudies5vietimoministerijosvaldytojui,18530902,Nr.+:g;,ten

pat'  1.  87.
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rimui Varniuose 200 sidabro rb i§ kataliku dvasininkijos pagalbinio kapitalo8°. Kad
§i suma buvo i§duota, Kolegija prane§6 ministrui po keliu  dienu8].

Rugs6jo  m6nesi  P.  Feoktistovas  atvyko  i  Varnius.  1853  in.  spalio  17  d.  M.
Valan6ius rage vidaus reikalu ministrui82:  ,,Gav?s man pavaldzios seminarijos val-
dybos spalio 10 d. raporta Nr. 286, skubu pranesti Jtisu Auk§tajai Prakilnybei, kad
rugs6jo 29 d. Tel§iu zemstvos teisme Piotras Feoktistovas dave i§tikimos tarnybos
rusu  kalbos  ir  istorijos  mokytojo  pareigose  priesaika  ir  to  pat  menesio  30  d.

pradejo  eiti  savo  pareigas".
Deja,  naujasis  destytojas  ir  savo  sugeb6jimais,  ir  charakteriu  pasirod6  ne  ka

geresnis  uZ  senap.i.  1853  in.  Iapkri6io  11  d.  seminarija  vizitaves  inspektorius  F.
Lukasevi6ius Vilniaus mokymo apygardos valdytojui ra§6, jog P. Feoktistovas labai
uolus darbe, ta6iau d6stymo metodo kol kas neturi. Toki jo trikuma inspektorius
ai5kino darbo pradzia ir jaunyste, kartu tik6josi, jog btidamas darb§tus ir tur6damas
pakankamai mokymo priemoniu, jaunas mokytojas i§ klieriky pasieks vyriausyb6s
trok§tamos pazangos83. Kitaip apie P. Feoktistova ,,Pastabose pa6iam sau" atsiliepe
M. Valan6ius: kaip d6stytojas, jis buv?s dar blogesnis uZ F. Klevenski: nors institutas
ir buvo i§dav?s kuo geriausius liudijimus, ,,kai teko jam kitus mokyti, pasirode pats
nieko nemokas"84.

Greitai TDS  bei vyskupas  d6l P.  Feoktistovo  susilauk6  ir  didesniu  nemalonu-
mu.  F.  Klevenskis  nebuvo  rusu  administracijos  uzangazuotas  §nipukas,  o  tiesiog
savanaudis skundikas, kurio veiksmus diktavo naudos siekimas ir noras uzb6gti uZ
akiu  juo  nepatenkintai  seminarijos  vadovybei,  o  P.  Feoktistovui  vidaus  reikalu
ministras jau  i§  anksto buvo patikej?s  tan tikra  diskreti§ka uzduoti.  Galima  nu-
manyti,  kad  ministras  nebuvo  taip  stipriai,  kaip  generalgubernatorius,  isitikin?s
M.  Valan6iaus  lojalumu,  tod6l  P.  Feoktistovui  buvo  pavesta  steb6ti  vyskupa  bei
informuoti apie jo elgesi ir aplamai apie nuotaikas Varniuose. Deja, pasirinktasis
informatorius nepasizym6jo nei gilesniu protu, nei gudrumu.  Nors  su vidaus rei-
kalu ministru ir susira§inejo, ta6iau, atrodytu, jog daugiau pats skundesi ir dejavo,
nei atne§6 kokios nors Zvalgybin6s naudos. P. Feoktistovo skundai tik vargino vys-
kupa, kuris, matydamas mokytojo kvailuma, nelabai ju ir pais6, o ministra tur6jo

8°Vidausrekaluministrora§tasRomoskatalkudvasineikolegijai,18530902,Nri%6,tenpat,I.86.

8] Romos kataliku dvasines kolegijos ra§tas vidaus reikalu ministrui, 1853 09 04, Nr. 2834, originalas,

ten pat'  I.  88.
82 M.  Valan6iaus ra§tas vidaus reikalu ministrui,  1853  10  17, Nr.  1726, originalas, ten pat, I.  106.

83  F.  Luka§evi5iaus  ra§tas  Vilniaus mokymo  apygardos valdytojui,  1853  11  11,  Nr.  210,  originalas,

ten  pat,  I.  96.
84 M.   Va|an6ius,   min. veik., p. 59.
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varyti i nevilti. Taip leidzia manyti i§likes vienas P. Feoktistovo „hirinys", ra§ytas D.
Bibikouni, pra6jus vos dviem m6nesiams nuo jo darbo pradiios,  1853 in. gruodzio 5
d.85.  Sis  dar nezinomas  P.  Feoktistovo  ra§inys yra vertas  pacituoti  i§tisai,  nes,  be
mineto  mokytojo  asmenybes  esmes,  lai§ke,  nors  i§kreiptai  ir  liguistai,  atsispindi
Varniu gyvenimas, rusu savijauta tarp jiems svetimu Zemai6iu ir pastaruju pozidris
i valdzios Zmones.

Taigi  P.  Feoktistovas  rage:

msu  Auk§toji  Prakilnybe,
Jrisu  Auk§tosios  Prakilnyb6s  man  patiketo  lai§ko  Jo  AUREtajai  Prakilnybei  p.

Vilniaus  kariniam  generalgubernatoriui  neturejau  laimes  iteikti  asmeni§kai,  ir
dabar, i§tarnaves vietoje du menesius, esu priverstas maldauti Jrisu Auk§tosios Pra-
kilnybes demesio mano dabartinei pade6iai Varniu miestelyje, apie kuri jau esu §iek
tick rages Jo §viesybei.

Pirmiausia  gaudamas  algos  50  rb  per  menesi,  i§ ju  turiu  moketi  seminarijai
vien uZ pietus  ir pati blogiausia i§ Cia esan6iu butu,  kur gyvena  tarnai,  15  sidab-
ro  rb,  dar  esu  priverstas  tureti  tarna,  kuris  gauna  6  sidabro  rb  per  m6nesi.  Be
to,  turejau  neiivengiamu  i§laidu  del  dvasininko,  pas  kuri  privalejau  vaziuoti  30
varstu  duoti  priesaika  ir  tiesiog  melstis  savo  sta6iatikiu  cerkv6je,  susirg?s  -
daktarui ir vaistams,  rdbams ir ap§vietimui, indams, baldams ir kitiems ivairiems
reikmenims,  nes  niekas  man  Cia  neparduoda  irengto  buto.  Be  man  skirto  atly-

ginimo,  privalejau  i§leisti  daugiau  kaip  80  sidabro  rb,  todel  lieku  skolingas  vie-
nam  vietos  dydui  per  40  rb  ir,  nepaisant  to,  dar  neturiu  daugelio  btitiniausiu
daiktu.  0  Cia,  Jdsu  Auk§toji  Prakilnybe, viskas  dvigubai brangiau,  nei  Peterbur-
ge:  1  svaras duonos Peterburge -  1/2 sidabro kp, o Cia - 3  sidabro kp, galbtit
del  to,  jog  dabar  Cia  didelio  bado  metai.  Bent  jau  i§  manes  Cia  visi  ima  be

gailes6io.  Pati  seminarija manes  ne  kick netausoja,  tuo  tarpu visi  kiti  mokytojai
joje  gauna  pietus,  netgi  pusry6ius  ir  vakariene.  §tai  jie,  be  to,  dar  turi  gerus
valdi§kus  baldus,  kurie  6ionai,  kaip  ir  mi§kas,  ypa6  brangds.

Antra,  pagal  6ionyk§ti  paproti  kiekvienas  naujokas  turi  i§kelti  vai§es  kuni-

gams  ir konsistorijos valdininkams;  kadangi  a§  nepajegiau  to  padaryti,  tai,  sako,
tod6l ir neturiu jokio ju palankumo.  D6l to  esu priverstas s6d6ti vien  savo  bute.
Niekur  negalima  i§eiti:  arba  aplo§  kortomis,  nes  Cia  aplo§ineja  visus  atvykstan-
6ius  dvarininkus,  arba  apkalb6s  ar padarys kokiu nors nemalonumu.  Kada tur6-
jau  pasiusti  lai§ka  i Vilniu jo Auk§tajai  Prakilnybei p.  kariniam  generalguberna-

85  P.  Feoktistovo lai§kas vidaus reikalu ministrui,  1853  12 05,  autografas,  JtML4,  f.  831,  ap.  125, b.

425,  I.  107-109.
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toriui,  paste   kilo  baisus  samy§is.  Turbtit  palaike  mane  skundiku,  nenorejo  imli
lai§ko,  net  patys  dydai  ten vos  man?s  neuzstumde.  Nors  pa§to virsininkas  priva-
lejo  paimti  lai§ka, jo  padej6jas  suspejo  aplieti  paketa  ra§alu,  matyt,  galvodamas,

jog  pasiimsiu  ji  atgal.  Be  to,  negaliu  ralyti  Jo  Auk§tajai  Prakilnybei,  nes,  man
rodos,  Jie  apsupti  Lenky  ir  Cia  gali  suzinoti,  kas  ra§o.  Karas  su  turkais,  ypa6
Nikiskevo  (?)  pa6mimas,  Cia  labai  neramina;  d6l  to  kreipiausi  i  vyskupa,  kuris

pasak6,  jog  jeigu  tik  svetima  armija  ateis  iki  Cia,  jis  neatsakas  uZ  savo  liaudi,
ta6iau,  esant  pavojui,  Zad6jo  mane  pasl6pti,  nes,  sako,  mano  liaudis  mane  myli.
Tarp kitko,  Jtisu Auk§toji Prakilnybe,  be  to,  kad  savo  skyl6tame ir Saltame  kam-
baryje  nuolat  sedziu  ir  verkiu  vienumoje  -  daznai  visa  mano  pagalve  apsipila
a§aromis, kuriose 6ionai randu vienintele paguoda, - niekada negaliu Cia ramiai
uzmigti:  galvoju,  tuoj  kas  nors  §aus  man  i  langa,  o  dabar  dar  turiu  persikelti  i
buta,  kuris  yra  laukuose,  uZ  miestelio;  ten  anks6iau  gyveno  vyskupo  kapelionas,

pas  kuri  nakti  isibrov6  ple§ikai  -  tuo  labiau  a§  bijau,  nes  du  piktadariai  su
manimi  gali  lengvai  susidoroti  ir  net  papjauti.  Remdamasis  tuo,  ka  pasakiau,
pra§au  uzjausti  mano  pad6ti:  pirma,  aprtipinti  mane  materialiai,  kad  bent  ne-
ipul6iau  Cia  i  skolas;   antra,  skirti  man  bent  jau  saugu  buta,  ka  labai  sunku
padaryti,  nebent  jei  mane  paskirtu  i  atsiradusia  vyskupo  sekretoriaus  vietQ,  o
tada  gal66iau  gyventi jo  namuose.  Bias  pareigas,  Jtisu  Auk§toji  Prakilnybe,  leng-
vai  gale6iau  eiti,  nes  paskaitas  visad  turiu  nuo  5-tos  valandos  po  pietu.  Be  to,

jau6iu pareiga prane§ti Jtisu Auk§tajai Prakilnybei, kad per du m6nesius pamazu
pratinau  6ionyk§6ius  seminaristus  rusi§kai  skaityti  ir  taisyklingai  ralyti.

Kartu turiu garbs pasiusti Jtisu Auk§tajai Prakilnybei savo ra5inio, i§spausdinto
Liaudies §vietimo ministerijos Zurnale, egzemplioriu. Priimkite ji kaip Jrisu paska-
tinimo man didesniems laim6jimams Zenkla.

Nuolankiausias Jtisu Auk§tosios Prakilnyb6s tarnas P. Feoktistovas  (Tel§iu  Ro-
mos  kataliku  seminarijos  mokytojas)

1853  in.  gruod[Zio]  5  diena."

Vidaus reikalu ministras, suvokdamas, kokios absurdi§kos P.  Feoktistovo viltys
tapti M. Valan6iaus sekretoriumi, apie tai vyskupui net neuzsimin6.  1853 in. gruo-
dzio  13  d.  skubiai  nusiunt6  M.  Valan6iui  ra§ta  d6l  P.  Feoktistovo  materialines

pad6ties8`'.  Ra§6, jog mokytojas neturis padoraus  kambario  ir netgi pinigu.  Pra§e
atkreipti d6mesi i jo padeti, kad galima btitu §i mokytoja i5saugoti TDS labui, taip

pat prane§ti, ar TDS d6stytojai nesinaudoja maistu, §ildymu ir apivietimu semina-
rijos  saskaita.

8`'Vidausreikaluministrora`€tasM.Valan6iui,18531213,Nr.f§§i,tenpat"0.
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1854  in.   sausio   9   d.   M.   Valan6ius  ministrui   i   tai   atsake   grieztai87:   „Man

pavaldzioje  seminarijoje,  kur  tik  a§tuoniolika  aukletiniu yra  i§laikomi valstybes,
pagal  1845  metu  geguzes  11  d.  Romos  kataliku  dvasin6s  kolegijos  nurodymti
Nr.   1913   tik  destytojai  dvasininkai  gali  naudotis  ap§ildomu  butu   ir  pietauti
kartu  su  aukletiniais;  esant  brangioms  maisto  atsargoms,  jie  neturi  teis6s  gauti
vakarien6s  ir  naudotis  apivietimu,  o  privalo  verstis  i§  savo  atlyginimo.  Labai
keista,  kad  p.  Feoktistovas,  gaunantis  beveik  du  kartus  daugiau  algos,  nei  bet
kuris  jo  kolega  dvasininkas,  ir  100  sidabro  rb  butpinigiu  priedo,  galis  tur6ti  ir

jau  turis  erdvia  ir patogia  patalpa  su  ap§ildymu, jau6iasi  stokojas  le§u  pragyve-
nimui.

Prane§damas tai Jtisu Auk§tajai Prakilnybei pagal Jnsu ra§ta Nr. 2756, -toliau
tess  M.  Valan6ius, - jau6iu  reikala nuo§irdziai patikinti Jdsu Auk§tey.a Prakilny-
b?,  kad  TDS  Feoktistovui  suteiks  visus  imanomus  patogumus,  o  savo  skundus
apie pad6ti jis ra§o gal tik tikedamasis, kad lygiai taip pat lengvai gaus maistpini-

gius,  kaip jau  gavo  dosniq  pa§alpa  butui;  bet  kad  nor6tu valgyti  pietus  kartu  su
klierikais  seminarijoje  -  nepatikesiu.  Beje, jeigu  to  i§  tikrvy.u  noretu,  sutik6iau,
kol btitu neved?s; bet kada ves ir pareikalaus dar §eimynos i§laikymo,  seminarija
to  jam  suteikti  tikrai  nepajegs."

Ka tik cituotas M. Valan6iaus lai§kas yra paskutinis Cia apzvelgtu Sankt Peter-
burgo bylu dokumentas, lie6iantis rusu kalbos destytoju santykius su TDS  1852-
1854 in. Ta6iau min6tos bylos  anaiptol neatspindi visu TDS  „rusi§kojo"  konflikto

peripetiju. Zinoma, jog P. Feoktistovas dar ne kartq skund6 Vidaus reikalu minis-
terijai vyskupa ir seminarija. Antai K. Misius apra§e 1854 in. geguz6s 14 d. ir 1855
in. kovo men. tokius P. Feoktistovo skundus88.  1854 in. rugpjti6io 7 d. pagal moky-
tojo skunda ministerijoje  netgi buvo uzvesta ypatinga byla apie neramumus Var-
niuose8`'. Min6ti neramumai fakti§kai buvo tik P. Feoktistovo vaizduot6s padariniai

(tai  pagaliau  suprato  ir  rusu  administracija).  Ta6iau  mokytojo  i§si§okimai  i§  M.
Valan6iaus pareikalavo nemazai kantryb6s, nes vyskupas ir TDS P. Feoktistovu at-
siki.ate  tik  1856 in.  balandyje.  1855  in.  pabaigoje i5 generalgubernatoriu  ir vidaus
reikalu  ministru  pasitraukus  broliams  Bibikovams,  o  1856  in.  pradzioje  mokymo
apygardos reikalus i§ generalgubernatoriaus Zinios perdavus specialiam apygardos

globejui,  baigesi  ir inspektoriu keliones  i  seminarijas.  Nauja  seminariju  rusinimo
banga v6l galingai pltistelejo  1868 in.

87 M. Valanciaus ra5tas vidaus reikalu ministrui,1854 0109, Nr. 282, originalas, ten pat,I.111-112.
88 K.   Misius,   min. veik., p. 90-91.

89 Zr. rus`i administracijos priera§a M. Valan6iaus  1854 01 09 ra5to Nr. 282 vidaus reikalu ministrui

para5teje,  Itv:[4,  f.  831,  ap.  125,  b.  425,I.  111.
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Sankt Peterburgo RVIA bylose saugomi gausfis TDS konflikto su rusu mokyto-
jais ir administracija 1852-1854 in. dokumentai gerai parodo, kokia svarbia vieta
rusu valdzios politikos planuose uZ6me kataliky seminarijose destytos rusu kalbos
ir istorijos bei valstybiniu nutarimu disciplinos. Rusu kalba, paskelbus naujus semi-
nariju  istatus,  buvo  padaryta ju  d6stomay.a ir ra§tu kalba;  rusu kalbos ir istorijos
destytojus  i  seminarija  skirdavo  ir atleisdavo  pats  imperatorius; jie,  pasaulie6iai,

prie§ingai konkordatui, privalejo btiti itraukiami i pagrindini seminarijos valdymo
organa - jos valdyba; jiems, palyginus su kolegomis dvasininkais, btidavo moka-
mos  didziules  algos  ir  dar  priedo  solidtis  butpinigiai;  del  menkiausio ju  skundo

isiplieksdavo  skubus  ir platus susira§inejimas tarp pa6iu  rusu  administracijos vir-
§dniu - Vilniaus generalgubernatoriaus, vidaus reikalu ministro, ivairiu departa-
mentu,  Dvasin6s  kolegijos,  Dvasines  akademijos  ir  kitu  istaigu;  skundams  tirti
nedelsiant btidavo siun6iami slapti ir oficialtis inspektoriai; nepaisant seminarijos
vadovybes, vyskupo pra§ymu i§ pareigu atleidziamas ir i§tremiamas rektorius, ne-
dvejojant skiriamos nemazos le§os rusi§kvy.u dalyku mokymo priemonems semina-
rijoms  nupirkti.  Visa tai tik patvirtina minti, jog platns  rusu  kalbos,  istorijos  bei
valstybiniu  nutarimu  dalykai,  infiltruoti  i kataliki§ku  seminariju  mokymo planus,
buvo gerai apgalvotas kanalas, kuriuo kataliku dvasininkijai i§ vidaus, per imlu ir

patiklu jaunu klieriku  prota bandyta  iskiepyti imperines valdzios  kalba,  asimilia-
cine  ir  §ovinistin? jos  istorijos  ir  Bazny6ios  samprata  ir  taip  ateityje  suformuoti

palanku  imperinei  valdziai  bdsimosios  kataliku  dvasininkijos  kontingenta,  kuris,
savo ruoztu, idiegtas svetimas nuostatas perduotu pla6iausiems kataliki§kosios vi-
suomen6s sluoksniams.
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