
Kun. Mykolas Skarupskis.
(1830 -1914)

Artimos, lengvai prieinamos mokyklos yr padėjusios ne 
vienam kaimiečių vaikui išeiti į žmones. Ši bendra pastaba 
galima pritaikinti ir kun. M. Skarupskiui, kurio gyvenimą 
trumpai surašęs laikau savo pareiga visuomenei paskelbti.

M. Skarupskis yr gimęs 1830 m. Mielagių kaime Kėdai
nių parapijoj. Kadangi pirmoj XIX a. pusėj Kėdainiuose 
buvo įsteigta vyrų gimnazija, tatai tėvai leido Mykolą ten 
mokytis. Mokestis už mokslą buvo pigus, vos 5 rub. metams, 
valgį tėvai statydavo iš namų, taigi leidimas Mykolo į 
mokslus nesudarė didelės naštos tėvams. Drauge su Mykolu 
mokinosi ir mano dėdė, miręs Kriukų klebonu, kun, Stasys
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Dambrauskas, išleidęs mane į mokslus. Mykolas taipgi buvo 
man dėdė, tik tolesnėj kartoj.

Mokslas Kėdainių gimnazijoj buvo neblogai pastatytas, 
Mokyta jau rusų kalba, tik tikybą kapelionas kun. Putra
mentas tedėstė lenkiškai. Jis prižiūrėdavo ir mokinių pa
sielgimą. Tvarka ir disciplina tiek gimnazijoj, tiek už jos 
sienų buvo griežta. Išdykautojai buvo baudžiami net kūno 
bausmėmis.

Mykolui mokslas gerai sekėsi, nes jis turėjo tam įgimtų 
gabumų. Bet tėvams aukštesniems mokslams eiti lėšų netu
rint, baigęs keturias klases, Mykolas kartu su kitais draugais 
1852 m. įstojo Varnių seminarijon. Ją išėjęs, buvo 1855 m. 
vasario 11 (23) d. pašvęstas kunigu.

Pirmąją vietą vyskupas paskyrė jam Skapišky. Parapijos 
bažnylėlė buvo sena ir ankšta, o daili buvusiojo vienuoly
no mūro bažnyčia stovėjo tuščia rusų valdžios uždaryta. 
Klebono pritariamas ir parapijiečių padedamas kun. Myko
las taip puikiai pavedė derybas su rusų valdininkais, kad 
graži vienuolyno bažnyčia buvo atidaryta ir atiduota vietos 
klebonui. Dėl šio laimėjimo parapijiečių džiaugsmas buvo 
neapsakomas.

Tinkamai įvertindamas kun. Mykolo sumanumą, vysk. 
Valančius perkėlė jį iš Skapiškio Zarasuosna klebonu. Mat, 
čia buvo pradėta statyti nauja mūro bažnyčia, bet nepa
baigta. Kun. Mykolas su visa jaunystės energija ėmėsi to 
naujo darbo ir trumpu laiku pabaigė bažnyčios mūrijimą. 
Bet čia jauną kleboną ištiko netikėtas smūgis: naujos bažny
čios skliautuose išilgai pasirodė didelis plyšys, lyg bažnyčios 
sienos būtų pasirengę griūti. Pigu suprasti, kiek tai kun. My
kolui teko perkentėti dėl šio dalyko. Bet jis ir čia nenusi
minė: suieškojo greit gerą meistrą; šis netrukus surado skliautų 
skilimo priežastį: mat, pasirodė, kad mūrijusieji bažnyčios 
pamatus pasielgė nesąžiningai, po viena bažnyčios siena vie
ton mūrinių — dėdami medinius. Medžiams apipuvus, ši 
siena ir ėmė šlietis į šalį. Suradęs tą mūrininkų šelmystę, 
gabus meistras netik pamatus sustiprino, bet pašlijusią sieną 
pirmykščion padėtin atvarė, taip kad plyšys savaime pra
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nyko. Pataisyta tuo būdu Zarasų bažnyčia tebestovi tvirtai 
ir po šiai dienai.

Beesant kun. Mykolui Zarasuose, ištiko nelemtasis lenk
metis. Kaip veiklų ir energingą žmogų, lenkai stengės pa
traukti savo pusėn ir kun. Mykolą, kas jiems dalimi ir pa
vyko. Mat, jis kaip daugelis kitų anų laikų inteligentų poli
tikos srity neskyrė Lietuvos reikalų nuo Lenkijos. Tą ideo
logiją stiprino jame slapti iš užsienių gabenami Mickevi
čiaus, Krasinskio, Slovackio ir kitų lenkų patriotų veikalai. 
Juose buvo nurodoma vienintelis priešas — Rusija; apie santy
kius tarp Lenkijos ir Lietuvos nebuvo tuomet nė kalbos. 
Liublino unija buvo laikoma šventenybe. Taigi lenkams ke
liant maištą prieš Rusiją, kiekvienas anų laikų inteligentas 
Lietuvoje laikė savo pareiga padėti lenkams, nes kitoniškai 
būtų užsitraukęs „išdaviko“ bei „maskolio“ vardą.

Taip nusistatęs ir drauge būdamas labai karšto būdo, 
kun. Mykolas negalėjo išsilaikyti pasyviai. Tiesa, neėjo jis 
su ginklu mušti maskolių, kaip kun. Mackevičius, bet padėti 
sukilėliams amunicijos ir provianto statymu neatsisakė. 
Darė tai labai atsargiai, per ištikimus žmones, bet gi tokiam 
mažam miestely, kaip Zarasai, sunku buvo paslaptis išlaikyti. 
Užuodė tai žydeliai, o vienas iš jų už pinigus įdavė rusams.

Bematant kun. Mykolas suareštuotas ir nugabentas Dina
barko tvirtovėn. Per keletą mėnesių buvo laikytas atskiroj 
kameroj ir nuolat rusų tardomas. Rusai nujautė kun. My
kolą lenkus palaikius, bet neturėjo tikrų jo kaltės įrodymų. 
To dėl ilgai ji kvotinėjo, statydami vylingų klausimų, bene 
pasirodys savo atsakymuose pats sau prieštaraująs. Sakė, 
kad kiti prisipažinę ir jį išdavę, to dėl jei neprisipažinsiąs 
kaltas, būsiąs sušaudytas; tik atviras prisipažinimas tegalįs 
jį išgelbėti nuo mirties.

Bet rusai tardytojai nieko nepešė. Turėdamas daug laiko, 
tvirtovės kazematuose net ir be brevijoriaus paliktas, jis tu
rėjo galimybės apgalvoti visus galimus kvotėjų klausimus 
ir prirengti tinkamus atsakymus. Paskelbtoji vylingai mir
ties bausmė davė jam progos pagilinti savo dvasiškąjį gyve
nimą besirengiant prie mirties. Gilaus tikybos jausmo sti
prinamas ištvėrė jis iki galui savo ilgą Golgotą Dinabarke



- 279 —

tamsioj kameroj belaikomas, dieną ir naktį kareivio saugoja
mas ir šio pro durų langelį nuolat dabojamas.

Galop teismas paskelbė savo salomoniškąjį nusprendimą: 
kadangi kiti kunigai yr dalyvavę sukilime, tai ir kun. M. 
Skarupskis negalėjęs nedalyvauti. Už šią kaltę ir siunčiamas 
visam amžiui Sibiran, Tomsko gubernijon.

Ten nuvykęs ir neturėdamas iš ko pragyventi, gavo sam
dytis žemės, plėšti dirvonus ir iš savo ūkio gamybos mai
tintis, dirbdamas išvien su kitais panašiais ištremtais Sibi
ran kunigais. Pragyvenimas Tomske buvo gan lengvas, bet 
dirbti lauke vasaros metu buvo tikra kankynė dėl neapsa
komos daugybės uodų, kurie ten dideliausiais debesiais la
kiodavo. Vienatinis nuo jų apsigynimas buvo dūmai. Nema
žiau kamuodavęs jį taip pat ir savo krašto pasiilgimas.

Išbuvęs Sibire 11 metų, gavo galop leidimą grįžti arti
miausion Lietuvai — Kuršo gubernijon. Apsigyveno iš pra
džių Laukesoj be vietos. Po kiek laiko vysk. Beresnevičius 
išgavo iš rusų valdžios teisę skirti grįžusius iš Sibiro kuni
gus vikarais. Tokiu vikaru buvo paskirtas ir kun. Mykolas 
Alernėn. Tai buvo grynai baltgudiška parapija. Padėtis 
buvo nekokia. Vyskupas, skirdamas kun. Mykolą oficialiai 
vikaru, neoficialiai leido eiti jam klebono pareigas. Skirda
mas vėl oficialiai jauną kunigą klebonu, neoficialiai paaiš
kindavo, kad jis siunčiamas ten būti vikaru. Kai pasitaiky
davo jaunas kunigėlis ramus, doras, viskas būdavo gerai. 
Bet nestigdavo ir tokių, kurie pasinaudodami savo oficialiu 
klebono titulu pridarydavo kun. Mykolui nemalonumų. Bet 
to nežiūrėdamas, jis uoliai darbavos, švietė tamsius baltgu
džius, apgynė Alernės bažnyčią nuo Kuršo baronų, suma
niusių paversti ją protestantų kirke. Byla dėl tos bažnyčios 
tęsės gan ilgai, kun. Mykolui teko padėti daug energijos ir 
skatiko. Bet jo žygis pasibaigė pilniausiu ir galutinu kata
likų laimėjimu. Kitą bažnyčią ant savo nupirkto žemės skly
po pastatė Boruvkoj, nutolusioj nuo Alernės apie 20 su 
viršum kilometrų. Tai padarė dėl patogumo vietos gyven
tojams, kurie dėl tolumo labai retai teateidavo bažnyčion.

Taip besidarbuodamas išbuvo Alernėj ištisus 25 metus. 
Tačiau visiškai su ja apsiprasti negalėjo. Širdis jį traukė
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prie lietuvių. Bet kadangi Lietuvon rusų valdžia jo neleis
davo, tatai paprašė, kad vyskupas bent perkeltų jį Lauke
son, kur pusė parapijiečių yra gryni lietuviai.

Prašymas buvo išpildytas ir kun. Mykolas pagalios atvyko 
Laukeson. Čia jis pradėjo lietuviams sakyti lietuviškus pa
mokslus, o po kiek laiko įvedė ir lietuviškus giedojimus kas 
antrą sekmadienį. Kaip paprastai, lenkai pakėlė triukšmą 
ir pridarė kun. Mykolui nemaža nemalonumų. Tačiau įvesta 
reforma liko iki pat karui. Be to kun. Mykolas nupirko 
prie bažnyčios dešimtinę žemės, apsodino dailiai eglelėmis 
ir atidavė parapijos kapams padidinti. Iš vietos dvarininko 
išgavo klebonijos žemės, buvusios ikšiol pono nuosavybe, 
pripažinimą bažnyčiai. Buvo besirengiąs ir seną Laukesos 
medinę bažnytėlę sugriauti ir naują dailią mūro bažnyčią 
pastatyti. Tam tikslui buvo suveždinęs 25 kub. sieksnių 
akmenų. Bet išgyvenęs Laukesoj 12 metų ir apsilpęs, persi
kėlė į Radviliškio altariją. Išbuvęs čia lygiai metus, persi
skyrė su šio pasauliu 1914 m., birželio 13 (26) d. sukakęs 
80 metų amžiaus, nepamatęs nei didžiojo karo, nei nepri
klausomos Lietuvos. Palaidotas Radviliškio kapuose.

* *
*

Iš šio trumpo gyvenimo aprašymo matom, kad kun. M. 
Skarupskis yra užsipelnęs paminėjimą labiausiai tuo, kad 
jis buvo vienas iš pirmųjų kovotojų dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Jis troško matyti savo kraštą atvaduotą iš po 
Rusijos jungo. Tuo tikslu jis gera valia rėmė sukilėlius ir 
tuo savo dalyvavimu kovoje prieš rusus griežtai nusistatė, 
kaip nepriklausomos Lietuvos šalininkas. Visi jo tolesnio 
gyvenimo vargai plaukė savaime lyg neišvengtinos pasėkos 
iš to jo giliai patriotiško nusistatymo.

Kaip aktingas lenkmečio dalyvis, kun. Mykolas tvirtai ti
kėjo sukilimo reikalingumu ir naudingumu ir iškalbingai 
įrodinėdavo, kiek gera lenkmetis yr Lietuvai padaręs. Ar 
tie įrodymai turėjo pamato, tuo buvo galima labai abejoti. 
Neabejotina tik viena, kad sukilimas yr padaręs gera pačiam 
kun. Mykolui, duodamas jam progos geriau pažinti moralinę
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mūsų ponų vertę. Savo jaunystėje jis buvo visur mielas 
svečias mūsų ponų dvaruose. Jauną, gyvą, skaistaveidį ir 
šviesų kunigėlį ponai ir ponios mielai pas save kviesdavo 
ir vaišindavo. Iš čia kun. Mykolas kad ir negalėdavo ne
matyti ponų daromų skriaudų baudžiauninkams, bet gi at
virai nedrįsdavo jų kaltinti ir net dalimi idealizuodavo po
niją, sužavėtas jos aukštesne kultūra. Sukilimas padarė 
galą toms gražioms iliuzijoms. Besėdėdamas Dinabarko kaze
matuose, kun. Mykolas gavo patirti, kad ne vienas iš mūsų 
ponelių, gelbėdamas save nuo mirties, yr išdavęs rusams 
savo draugus. Gyvendamas Tomske, kur taip pat buvo nema
ža ištremtų ponelių, turėjo progos geriau pažinti toli ne 
idealinį jų gyvenimą. Taigi grįžęs iš Sibiro, buvo visai nusi
kratęs savo jaunystės pažiūrų į poniją: matė dabar aiškiai, 
kad tas, seniau garbus luomas, ima kaskart labiau moraliai 
ir materialiai žemyn slinkti, savo kraštui beveik nieko gera 
nedarydamas.

Daug sunkiau buvo kun. Mykolui nusikratyti senais len
kiškais idealais, paremtais Liublino unija. Dėl jų jis dalyvavo 
lenkmety, dėl jų jis kentėjo, buvo ištremtas. Taigi man pra
dėjus jam aiškinti, kad tie lenkų idealai mums svetimi, kad 
lietuviai turi savo naujų idealų, nesiduodavo susyk įkalbamas. 
Bet kai lietuviams pavyko atgauti spaudą ir prasidėjo žymes
nis tautinis judėjimas Lietuvoje, kun. Mykolas jį palaikė, įsi
rašė Šv. Kazimero Draugijon, prenumeravo lietuviškus laik
raščius, platino lietuviškas knygeles lietuvių laukėsiečių tarpe, 
rūpinos palaikyti lietuvystę Laukesos ir Gryvos bažnyčiose 
ir elgės kaip tikras lietuvių patriotas.

Kaip žmogus kun. Mykolas buvo karšto būdo, greit už
sidegdavo pykčiu, bet greit ir atlyždavo. Turėjo gerą iškalbą, 
jo kateketiški pamokslai savo laiku buvo garsūs ir mielai 
žmonių klausomi, nes sakydavo jautriai, vartodamas origina
lius prilyginimus ir taikindamas savo išvedžiojimus daugiau 
į klausytojų širdį negu į protą. Ir pats savo gyvenime va
duodavos ne tiek šalta logika, kiek savotiška intuicija. Jos 
dėka greit orientuodavos kiekviename, dalyke ir prieidavo 
neretai tokių originalių kombinacijų, kad paprastam žmogui 
tik tekdavo stebėtis, iš kur jam tai galvon ateidavo. Todėl
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visokiais reikalais pas jį plaukte plaukdavo žmonės ir jis nei 
vieno neatleisdavo neišklausęs ir nepataręs kas daryti.

Drauge turėjo tvirtą energingą pobūdį, pasiimtą darbą 
stengdavos išvesti iki galo ir tai jam dažniausiai pavykdavo.

Kaip praktikos žmogus, turėjo daug žinių apie ūkio ir 
sveikatos reikalus, bet mėgo ir literatūrą. Lenkų klasikus 
buvo kiaurai perskaitęs, o taipogi domėjosi ir rimtesnais fi
losofijos-religijos veikalais. Turėjo nemažą ir neblogą biblio
teką, kurią mirdamas paliko Žemaičių Seminarijai, tik karui 
užėjus ji, deja, nesuskubta Kaunan pasiųsti.

Pastarąjį savo gyvenimo dešimtmetį, sveikatai menkėjant, 
buvo pasidavęs savotiškam pesimizmui, lengvai tikėdavo pas
kaloms, kad tas ir tas prieš jį intriguojąs, norįs jį iš Laukesos 
išstumti. To pesimizmo pagautas įtarinėjo net savo gimi
naitį ir auklėtinį kun. Juozą Skarupskį, vikaravusį pas jį, 
nusiskųsdamas man, kad ir šis varęs prieš jį agitaciją para
pijoj. Visa tai buvo grynas įsivaizdavimas, blogų žmonių kur
stomas, kad galėtų lengviau išnaudoti senelį kunigą ir iš jo 
pasipelnyti, kol galima. Aš bandžiau išsklaidyti tuos nepa
matuotus įtarinėjimus, bet kun. Mykolas kalbėjo savo. Šis liūdnas 
faktas įrodo dar kartą, kad kūnui senstant neretai silpnėja 
ir žmogaus dvasiškos jėgos; mintis ima nebeklausyti logikos 
dėsnių ir mėgsta sau eiti palaida, vedama vien liguistos vaiz
duotės ir neaiškių emocijų, kaip pas vaikus. Tokio suvai
kėjimo, deja, neišvengė ir kun. M. Skarupskis. Baisus Dina
barko kalėjimas ir ilgas iki paskutiniam laipsniui nervų įtem
pimas negalėjo nepalikti pasėkų ir neatsiliepti senatvėje. 
Ne buvo tai tikra psichiška liga, bet tiktai bendras dvasios 
jėgų apsilpimas, nes sąmonę jis išlaikė pilną, iki galui.

Daug iškentėjęs gyvenime, teilsis bent nūn ramybėje ir 
tegauna gausų užmokesnį už tą gera, ką žmonėms gyvenda
mas yr padaręs. Tojo gi gero kun. Mykolo buvo padaryta 
nemaža. 1)

1) Ši, bent kiek sutrumpinta, biografija buvo paskelbta „Vienybėje“ 
1914 m.


