VYSKUPAS JUOZAPAS KUKTA
(1873-1942)

1942 metais Lietuva neteko vieno žymaus vyro — pirmojo
Kaišiadorių diecezijos vyskupo Juozapo Kuktos. Jis pasitraukė iš
gyvųjų tarpo tuo laiku, kada krašte viešpatavo svetimos jėgos.
Nepalankiose tada karo meto aplinkybėse nebuvo galima lietu
viškoje spaudoje parašyti nei trumpo nekrologo, nei iškelti šio Lie
tuvos Bažnyčios hierarcho nuopelnų. Dabar tai padaryti imasi
L. K. Mokslo Akademija, savo leidinio puslapiuose pateikdama
žiupsneli žinių apie vyskupo Juozapo Kuktos gyvenimą ir veiklą.
Juozapas Kukta gimė 1873 metais vasario 3 d. Trakinių kaime,
Kurklių valsčiuje. Jo tėvai buvo didelio Trakinių kaimo pasiturin
tieji ūkininkai. Vaikystę Juozapas praleido gamtos atžvilgiu spal
vingoje ir nuotaikingoj Aukštaitijos kaimo aplinkoje. Pasimokęs
kiek namuose, Juozapas išvyko į Vilnių, kur tuo metu jau gyveno
jo dėdė Martynas Kukta, žinomas kultūrininkas ir vienas iš pirmųjų
lietuvių spaustuvininkų. Gimnazijos kelių klasių kursą Juozapas
išėjo mokydamasis privačiai, paskui įstojo į Vilniaus Kunigų Semi
nariją. Ją baigęs, 1895 metais išvyko studijuoti į Petrapilio Dvasinę
Akademiją, 1899 metais įgijo teologijos magistro laipsnį. Studijuo
damas akademijoj artimai susidraugavo su Jurgiu Matulaičiu, būsi
mu arkivyskupu. Abu pasižymėjo kaip gabiausi studentai. Kunigu
įšventintas 1899 gruodžio 31 d. Pirmoji jo pastoracinio darbo vieta
buvo Vilniaus Švč. Trejybės — Aušros Vartų parapiją. 1901 metais,
gavus lietuviams šv. Mikalojaus bažnyčią, Kukta buvo paskirtas
jos rektoriumi. Nuo 1902 iki 1909 jis kapelionavo komercinėj mo
kykloj ir dirbo vyskupijos kurijoj, 1906-1908 metais dėstė Vilniaus
Kunigų Seminarijoj lietuvių kalbą. Kai 1908 metais Vilniaus vysku
pijos administratorius K. Michalkevičius perkėlė kun. Kraujalį iš
Vilniaus Visų Šventųjų parapijos į Gardiną, tada kun. J. Kukta
buvo paskirtas Visų Šventųjų parapijos klebonu. Prie Vilniaus lie
tuvių dviklasės mokyklos buvo suorganizuoti vakariniai kursai
paaugusioms mergaitėms. 1908 metais tų kursų palaikymo naštą
nešė vienas kun. Kukta. Kad naudingi lietuvaitėms kursai veiktų
ir toliau, kun. Kuktos iniciatyva kursų klausimas buvo iškeltas
Vilniaus vyskupijos lietuvių kunigų suvažiavime 1909 m. spalio
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mėn. 11d. Suvažiavime dalyvavusių 60 lietuvių kunigų pritarė ir
įsipareigojo paremti kursų išlaikymą. 1909 m. kun. J. Kukta buvo
išrinktas į Vilniaus vyskupijos kunigų komisiją, turėjusią uždavinį
tirti ir spręsti kilusius tautiniai mišriose parapijose nesusipratimus
dėl kalbos vartojimo bažnyčiose. Kitais metais gruodžio 15 d. jis
kartu su kitais komisijos nariais buvo nuvykęs į Rodūnią, ištyrė vietoj
lietuviu-lenkų ginčą ir tyrinėjimo davinius patiekė vyskupijos kuri
jai, tačiau ši, nepaisydama komisijos pateiktų davinių, panaikimo
Rodūnios bažnyčioje pamaldas lietuvių kalba, nors parapijoje buvo
apie 5000 lietuviu.
Vyskupas E. Roppas, įvertindamas kun. J. Kuktos nuopelnus,
1917 metais pakėlė jį kanauninku. Pastoracinį darbą ir tarnybą
kurijoj J. Kukta atlikdavo su dideliu atsidėjimu, meile ir išmintimi.
Vilniečiai vadindavo jį « šventas Kukta ». Jis buvo ramaus būdo,
visad giedrios nuotaikos, simpatiškos išraiškos, kuklus, sugebąs susi
valdyti. Jis mokėjo su visais gražiai sugyventi ir turėjo daug draugų.
Ilgą laiką gyvendamas Vilniuje ir dirbdamas kurijoj, gerai pažino
vyskupiją, kunigus, žmones ir jų reikalus.
Kukta buvo uolus lietuviškųjų reikalų gynėjas Vilniuje. Karo
metu daug dirbo Lietuvių Draugijos dėl Karo Nukentėjusiems Šelpti
centro komitete, buvo to komiteto vicepirmininkas, o 1918-1922 m.
pirmininkas ir Laikinojo Vilniaus Komiteto narys. 1916.VII.10 d.
kun. J. Kukta kartu su kitais 14 žymiųjų lietuvių pasirašė memorialą
Vokietijos kancleriui. Tame memoriale buvo protestuojama prieš
lenkų kėsinimąsi Lietuvą prijungti prie Lenkijos ir ginamos lietuvių
teisės turėti savo nepriklausomą valstybę. Už pasirašymą po memo
rialu Vilniaus vyskupijos administratorius K. Michalkevičius nu
baudė kun. J. Kukta vieno mėnesio suspensa ir atleidimu iš pareigu.
Atvykus į Vilnių vyskupui Jurgiui Matulaičiui, kan. Kukta tapo
jo artimiausiu patarėju. Vyskupas Matulaitis labai vertino Kuktą
ir juo pasitikėjo. 1922 m. sausio mėn. kan. J. Kukta buvo lenkų
suimtas ir uždarytas Lukiškio kalėjime. Jo bute buvo padaryta krata.
Kalėjime buvo tardytas ir kaltintas, kad priklausęs devynių asmenų
komitetui, turėjusiam uždavinį ruošti Vilniaus krašte sukilimą prieš
lenkus. Vasario mėn. 6 d. kan. J. Kukta su 19 lietuvių ir 13 gudų
iš Lukiškio kalėjimo buvo nugabentas į Vilniaus geležinkelio stotį
ir išsiųstas į Lietuvą. Vilniuje J. Kukta išgyveno 37 metus. Per tą
laiką jis augte suaugo su Vilniumi, visa siela įsijungė į vilniečių
kultūrinį ir religinį gyvenimą, dalyvavo beveik visose lietuviškose
organizacijose, būdamas jose judinamoji jėga, atstovavo ir gynė
lietuviškuosius reikalus. Vilniuje J. Kukta reiškėsi kaip uolus, parei
gingas kunigas ir veiklus visuomenininkas.
Kada apaštališkasis vizitatorius Achilles Ratti, busimasis popie
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žius Pijus XI, 1920 metais kovo mėn. 18 d. važiavo per Lietuvą į
arkivyskupo Ant. Springovičiaus konsekraciją Rygoje, ji iš Vilniaus
lydėjo vizitatoriaus patarėjas E. Pellegrinetti ir kanauninkas Kukta.
Jie visi trys kovo 18 d. buvo sustoję Kaišiadoryse ir viešėjo klebo
nijoje, apžiūrėjo statomą bažnyčią. Klebonas A. Varnas pasiūlė sve
čiams pasirašyti svečių garbės knygoje, tada gal nė nenujausdamas,
kad po kelių metų vienas jų bus popiežius, o antras jo vyskupas.
Svečiai knygoje įrašė: « Die 18 martii anno 1920 † Achilles Ratti,
archiepiscopus Naupactentis, Nuntius Apostolicus. Ermenegildus
Pellegrinetti, Auditor Nuntiaturae Apostolicae. Canonicus Josephus
Kukta concomitavit».
1922 metais kovo 3 d. vyskupas J. Matulaitis pavedė kan.
J. Kuktai valdyti Lietuvos pusėj esančią Vilniaus vyskupijos dalį
— 5 dekanatus su 63 bažnyčiomis, 82 kunigais ir 215.000 tikinčiųjų,
o 1925 m. popiežius Pijus XI paskyrė Kuktą tos Vilniaus vyskupijos
dalies apaštališkuoju administratoriumi. Tuo metu Lenkija ruošėsi
pasirašyti konkordatą su Vatikanu. Lietuviams labai rūpėjo, kad
Vilniaus vyskupija nebūtų priskirta prie Lenkijos. Tam tikslui buvo
sudaryta delegacija, kurion įėjo kan. J. Kukta, kun. J. Staugaitis,
kun. Blažiejus Čėsnys, prof. St. Šalkauskis ir 1924 m. gruodžio mėn.
pasiusta į Romą. Nors delegacija gavo specialią audienciją, bet jai
nepavyko išdėstyti pop. Pijui XI rūpimo Vilniaus vyskupijos klau
simo.
Kuriant Lietuvos bažnytinę provinciją, Kukta buvo pasiūlytas
Apaštalų Sostui kandidatu į Kaišiadorių vyskupus. Popiežius 1926 m.
balandžio mėn. 5 d. jo kandidatūrą patvirtino. Pakonsekruotas buvo
gegužės 1 d. Konsekraciją atliko arkivysk. Jurgis Matulaitis asistuo
jamas vyskupu: Juozapo Skvirecko ir Pranciškaus Karevičiaus.
Gegužės 24 d. pradėjo valdyti vyskupiją. Kai kurios Kaišiadorių
vyskupijos parapijos, anksčiau priklausiusios Vilniaus vyskupijai,
trukdant rusų valdžiai, nebuvo vyskupo lankytos vienos 70, kitos
35, dar kitos 20 metų. Vyskupas Kukta tuojau pradėjo lankyti para
pijas, suorganizavo vyskupijos administracinį aparatą, Apaštalų
Sostui 1927.XI.11 įsteigus Kaišiadorių katedros kapitulą, vyskupas
Kukta sudarė jos sąstatą, parinkdamas jai tinkamiausius kunigus.
Jis pastatė vyskupijos rūmus ir užbaigė katedros statybą. Parapi
jose, kur lenkuojantieji nepagrįstai reikalaudavo pamaldų-pamokslų
lenkų kalba, Kukta mokėjo ramiai ir gražiai tą reikalą sutvarkyti.
Jis paliepdavo klebonams lietuviškai pamokslą sakyti per sumą, o
lenkiškai, bet lygiai tą patį, po sumos. Lenkuojantiems greit įgrisda
vo du kartu klausyti tą patį pamokslą ir jie po mišių — sumos nebe
pasilikdavo bažnyčioje. Nesant klausytojų, buvo nutraukiama ir
lenkiškų pamokslų sakymas.
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Vyskupas Kukta Kaišiadorių vyskupiją valdė 16 metų. Per tą
laiką paskelbė savo tikintiesiems per 17 ganytojiškų laiškų tikėjimo,
dorovės, auklėjimo, socialiniais bei visuomeniniais klausimais. 1932
rugpiūcio 5 jis kartu su kitais vyskupais pasirašė Lietuvos Katalikų
Universiteto įkūrimo aktą. 1936 gegužės 11-12 dienomis sušaukė
diecezinį sinodą Kaišiadoryse. 1941 metais jis ir vyskupas V. Bori
sevičius buvo nuvykę pas N. G. Pozdniakovą ir M. Gedvilą ir įteikė
jiems visų Lietuvos vyskupų vardu memorandumą, kuriame buvo
pasisakyta prieš komunistinės vyriausybės prasižengimus Lietuvos
konstitucijai ir Bažnyčios teisėms.
Vokiečių okupacijos metais vyskupo J. Kuktos jėgas pakirto
liga. Nei mediciniška pagelba nebeįstengė grąžinti jam sveikatos.
Kiek pasirgęs, mirė Kaune 1942 metais birželio 16 d. Palaidotas
Kaišiadoryse.
Nors dėl daugybės pastoracinių ir visuomeninių darbų, nei
anksčiau kunigaudamas, nei vėliau vyskupo pareigas eidamas, J.
Kukta negalėjo atsidėti mokslui, tačiau jis buvo visad artimas ir
palankus mokslo srityje dirbantiems, morališkai rėmė jų pastangas,
džiaugėsi jų pasiektais laimėjimais. Ypatingą palankumą ir sim
patijas rodė jis L. K. Mokslo Akademijai.
Kun. R. Krasauskas
Roma

