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KAUnO KUnIGų SEMInARIJA 
1866–1870 METAIS

Kaunas Priest Seminary in 1866–1870 

SUMMARY

Relaying on the study of archival documents from 1866–1870, the paper discusses the relocation of Var-
niai Priest Seminary (Samogitian Diocese) to Kaunas and its functioning there at the end of 19th century. 
The seminary was located in the quarters of the former Bernardine monasteries and the Church of St. 
George. The treasury spent 6650 rubles annually for the maintenance, but the Tsarist administration re-
stricted the admission in such a way that the number of ordinands was reduced to zero in 1867. All attempts 
to solve this problem made by Bishop Motiejus Valančius failed. Despite that, the seminary, in order to 
preserve its personnel, did not stop its activity. When a new Minister of Internal Affairs came to power, a 
compromise with the Tsarist administration was reached in 1870. 

SANTRAUKA

Straipsnyje aptariamos XIX a. pabaigos Žemaičių vyskupijos kunigų ruošimo sąlygos ir pirmosios švietimo 
įstaigos atsiradimo Kaune ypatybės, jos veikla. Remiantis istorikų darbais ir archyviniais raštais aptariamas 
laikotarpis nuo 1866 m. sausio mėn. iki 1870 m. rugsėjo mėn. Datos siejamos su seminarijos perkėlimu 
iš Varnių į Kauną ir carinės valdžios paskelbtu dokumentu, leidžiančiu priimti tik tam tikrą skaičių klierikų. 
Iki 1870 m. caro valdžia neleido skelbti priėmimo į Kauno seminariją, užsiėmimai vyko tik iš Varnių atsi-
kėlusiems klierikams. Seminarijos įsikūrimui buvo paskirta dalis uždarytų bernardinų ir bernardinių vienuo-
lynų patalpų su ūkiniais pastatais ir daržais bei Šv. Jurgio bažnyčia. Jos išlaikymui iš iždo kasmet buvo 
skiriama 6650 rublių. nepriimant seminaristų, kiekvienais metais jų sumažėdavo vienu kursu, o nuo 1867 
m. rudens iš viso nebeliko. Vyskupas M. Valančius bandė spręsti problemą, tačiau kompromisas buvo 
rastas tik 1870 m., pasikeitus vidaus reikalų ministrui. Iki to laikotarpio seminarija savo veiklos nesustabdė: 
valdyba posėdžiavo ir rengė raštus vyskupui ir carinei valdžiai dėl klierikų priėmimo, buvo išlaikomas 
personalas, komunikuojama su vyskupu dėl seminarijos reikalų, buvo ruošiamasi įvairiems šventimams.
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ĮVADAS

Kauno kunigų seminarija carinės 
priespaudos laikotarpiu (XIX a. pabaigo-
je) daugumos bažnytinių pareigūnų ka-
noniškai, bet ne oficialiai, dažniausiai 
buvo vadinama Žemaičių vyskupijos se-
minarija. Pasaulietinės valdžios pareigū-
nai ir su jais tarnybos reikalais bendrau-
jantys dvasininkai, šią mokymo įstaigą 
vadino Telšių vyskupijos seminarija. Ji 
traktuotina kaip pirmoji šiame mieste 
ėmusi veikti aukštesnioji ar aukštoji (ne 
universitetinio lygmens) mokykla, atitin-
kanti kolegijos lygmenį, kuri be pertrau-
kos veikia iki šiol. 

Šios seminarijos praeitis istorikų sis-
temingai neaprašyta. Straipsniuose ar 
knygose aptinkami tik atskiri fragmentai. 
Kiek daugiau rašyta apie vyskupo Mo-
tiejaus Valančiaus veiklą, apie seminari-
jos perkėlimą į Kauną (1866 m. sausis)1, 
taip pat ir apie šio ganytojo pastangas, 
siekiant gauti iš carinės administracijos 
leidimą atnaujinti naujokų priėmimą, ku-
ris buvo pradėtas tik 1870 m.2 

1999 m. istorikas Vytautas Merkys 
paskelbė monografiją apie iškilųjį vys-
kupą Motiejų Valančių. 

Joje išryškino carinės valdžios taiky-
tas priemones varžyti šios seminarijos 
veiklą, jos perkėlimo į Kauną aplinkybes, 
rektoriaus pakeitimą, rusų kalbos ir ru-
siškų disciplinų prievartinį brukimą, jau-
nuolių priėmimo sustabdymą, šventimų 
teikimo suvaržymą3. Tačiau monografi-
joje daugiausia dėmesio skiriama vysku-
po M. Valančiaus veiklai, o pačios semi-
narijos raida nėra išsamiai atskleista.

Istorikė Ieva Šenavičienė paskelbė 
monografiją Dvasininkija ir lietuvybė. Ka-
talikų Bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių 

vyskupijoje XIX amžiaus 5–7-ajame dešim-
tmetyje apie katalikų dvasininkijos ir lie-
tuvybės santykius bei Žemaičių vysku-
pijos atsinaujinimą 1845–1869 metais. 
Autorė pastebi, kad „1864 m. valdžiai 
suvaržius priėmimą į seminariją ir ją 
1865 m. pabaigoje iškėlus į Kauną, jos 
veikla nuslopo (nuo 1867 m. seminarija 
praktiškai neveikė) ir suaktyvėjo tik 1870 
m. rudenį...“4 Išryškindama seminarijos 
gyvavimo ir veiklos ypatumus (kalbinius 
santykius, bibliotekos reikalus, auklėti-
nių sudėtį ir lietuvišką veiklą), autorė šią 
chronologinę ribą ne sykį peržengė, t. y. 
aptarė ir jos įvardintąjį seminarijos „ve-
getacinį“ laikotarpį5. Taigi šis I. Šenavi-
čienės veikalas teikia svarbių, tačiau 
pavienių (nagrinėjamos temos požiū-
riu – nesusistemintų) duomenų.

Apie „pasaulietinių dalykų“ – rusų 
kalbos, rusų literatūros, Rusijos istorijos 
ir Rusijos geografijos – dėstymą tuo lai-
kotarpiu katalikų kunigų seminarijose 
rašė istorikė Vilma Žaltauskaitė6. Ji ana-
lizavo šių dalykų mokymo teisinį pa-
grindą (2 sk. ,,Pasaulietinių dalykų sta-
tusas Romos katalikų dvasinėse semina-
rijose”), tų pačių dalykų dėstymo aplin-
kybes (2.1 posk. ,,Rusų kalba depoloni-
zacinės politikos kontekste”) ir mokymą 
(3 sk. ,,Rusų kalbos ir literatūros moky-
mas”; 4 sk. „Tėvynės“ istorijos moky-
mas”; 5 sk. „Tėvynės“ geografijos moky-
mas”), tačiau nedetalizavo, kaip tai vyks-
ta konkrečiose seminarijose. 

Kauno kunigų seminarijos istorinės 
raidos šaltiniai iki Pirmojo pasaulinio 
karo yra pačios seminarijos vidaus do-
kumentacija (visų pirma seminarijos val-
dybos ir rektorių įsakai bei potvarkiai), 
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saugoma Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir ran-
kraščių skyriuje7, taip pat Kauno arki-
vyskupijos fondo raštai, saugomi Lietu-
vos valstybės istorijos archyve8, be to, 
Kauno gubernijos fondų (visų pirma ci-
vilinio gubernatoriaus kanceliarijos) raš-
tai, saugomi Kauno apskrities archyve9. 
Kitas svarbus žinių išteklius yra dvasinių 
šventimų suteikimo registravimo kny-
ga – Liber Ordinatorum, kitados rašyta 
(matyt) diecezijos kurijoje, o dabar esan-
ti Kauno kunigų seminarijoje10.

Seminarijos vidaus dokumentaciją 
sudaro daugiau nei 500 archyvinių vie-
netų, kurių kiekvienas s yra nuo kelioli-
kos iki kelių šimtų lapų. Šiame straips-
nyje pasinaudota mažesniu archyvinių 
raštų kiekiu11. Dalis jų yra trumpo pro-
tokolinio ar dokumentų registravimo 
pobūdžio, tad nedidelio informatyvumo, 
arba daugiausia, jeigu ne ištisai, ūkinio 
pobūdžio šaltiniai. 

Kauno gubernijos įstaigų fondų do-
kumentų kiekis taip pat yra milžiniškas, 
o archyviniai aprašai primityvūs, dažnai 

sunkiai įskaitomi, nėra jokių rodyklių, 
tad reikiamų dokumentų paieška – di-
džiulis ir neproduktyvus darbas. Straips-
nio temos nagrinėjimui šie ištekliai taip 
pat mažai naudoti.

Kitokia šaltiniotyros padėtis yra Kau-
no arkivyskupijos fondo atveju. Jo doku-
mentai seminarijos istorijai ir gausūs, ir 
temiškai bei chronologiškai lengviau per-
prantami, nors neretai keblūs paliografi-
niu požiūriu, kadangi iš vyskupo kurijos 
siunčiamų raštų tekstas būdavo išsaugo-
mas juodraštiniu pavidalu. Straipsnis 
daugiausia paremtas būtent šio archyvi-
nio rinkinio teikiamais duomenimis.

Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje, 
kaip ir kitose Rusijos imperijos valdomo-
se srityse, buvo laikomasi Julijaus kalen-
doriaus. Kadangi straipsnyje pateikiama 
nemažai datų, istoriškumo ir patogumo 
dėlei jos į Grigaliaus kalendoriaus atiti-
kmenis nekeičiamos. Tik paskirais atve-
jais, kai pateikiamus duomenis verta 
išryškinti dėl persikėlimo į Kauną, 
skliaustuose nurodoma ir Grigaliaus ka-
lendoriaus data.

SEMInARIJOS MEDŽIAGInIS PAGRInDAS

Ruošiantis šią mokymo ir ugdymo 
įstaigą perkelti į Kauną, seminarijos nau-
josios patalpos – dalis buvusio pranciš-
konų (bernardinų) vienuolyno pastato ir 
dalis greta esančio pranciškonių (bernar-
dinių) vienuolyno pastato – buvo įreng-
tos ne vėliau (pagal Julijaus kalendorių) 
kaip 1865 m. rugsėjo pradžioje. Tų metų 
pabaigoje – kitų metų pradžioje į Kauną 
buvo pervežtas kilnojamasis turtas – bal-
dai, namų apyvokos daiktai (pvz., pata-
lynė ir virtuvės reikmenys), taip pat sena 

ir pagal tuos laikus turtinga – iki 6500 
tomų – biblioteka12.

1866 m. sausio pradžioje į Kauną at-
vykę rektorius Jeronimas Račkauskas ir 
dėstytojai, taip pat auklėtiniai įsikūrė bu-
vusiame pranciškonų (bernardinų) vie-
nuolyno pastate, kuriame buvo numaty-
ta rengti užsiėmimus ir kurio dalis buvo 
skirta vyskupijos kurijai. Šalimais esanti 
Šv. Jurgio bažnyčia, anksčiau priklausiu-
si tam pačiam vienuolynui, taip pat ati-
teko seminarijai. Nors ji dar nebuvo tin-
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kamai sutvarkyta ir netrukus ėmė kelti 
rūpesčių, jau tą mėnesį čia imta aukoti Šv. 
Mišias. Turtingą seminarijos biblioteką 
įkurdino buvusiame pranciškonių (ber-
nardinių) vienuolyno pastate, kuriame 
buvo kanauninkų ir kitų kunigų bei visų 
jų tarnų butai13. Šalimais seminarija gavo 
atitinkamus ūkinius pastatus14.

Nors patalpos buvo iš anksto paruoš-
tos, tik ką įsikūrusi seminarija susidūrė 
su įvairiais sunkumais ir trūkumais. Dėl 
jų buvo kreiptasi į vyskupą M. Valančių. 
Jis sausio 24 (vasario 5) d. rektoriui leido 
iš ankstesniųjų seminarijos santaupų (ka-
pitalo) panaudoti nuošimtinę 1000 rublių 
išmoką, kad būtų sutvarkyta seminarijos 
išorė ir vidus, įrengta pirtis ir sutvarkytas 
antrasis šulinys. Po to, kai vyskupo sank-
cija buvo referuota seminarijos valdybos 
posėdžio metu, t. y. sausio 29 d., buvo 
galima pradėti organizuoti reikiamus 
darbus.15 Vis dėlto šių priemonių nepa-
kako, nes pastato remontuotinų dalių 
buvo daug. Tad vyskupas tų pačių metų 
pavasarį „skundėsi gubernatoriui, kad 
reikia taisyti stogą ir perstatyti rūkstan-
čias krosnis“, o „tam reikalui prašė skirti 
1000 sidabro rublių, sutaupytų iš persi-
kėlimo lėšų“, bet „susilaukė biurokrati-
nio atsakymo“, kad „remontui lėšas sky-
rė Vilniaus generalgubernatorius atskirai, 
todėl jas imti iš kitur neleistina“16.

Seminarijos bažnyčia, kuri po vienuo-
lyno uždarymo 1842 m. daugiau negu 
kelis dešimtmečius (tikėtina) neturėjo 
gero šeimininko ir nebuvo tinkamai pri-
žiūrima iki įstaigos perkėlimo į Kauną, 
priešingai nei vienuolyno pastatas, nebu-
vo suremontuota. Vis dėlto nuo 1866 m. 
sausio 6 (18) d. čia buvo rengiamos se-
minaristų įšventinimo iškilmės17, tad 
(manytina) ir visos kitos religinės apei-
gos, nors statinys (kaip matyti iš vėlesnių 

raštų) kėlė rūpesčių. Gegužės 15 d. vys-
kupas kreipėsi į carinę administraciją, 
kad būtų leista sutaisyti stogą, langus ir 
kolonas, taip pat varpinę ir jos stogelį 
bei kryžių ant jo. Raštas pasiekė Vilniaus 
generalgubernatorių, kuris birželio 21 d. 
raštu pranešė Kauno gubernatoriui, kad 
nemato kliūčių leisti imtis tų darbų, o 
pastarasis to paties mėnesio 29 d. apie 
tai parašė vyskupui. M. Valančiui suži-
nojus apie palankų sprendimą, jo raštinė 
kitą dieną parengė nurodymą seminari-
jos rektoriui, kad šis užsiimtų minėtais 
reikalais18. Rektorius J. Račkauskas ėmė-
si organizuoti remonto darbus, tačiau kol 
kas tai liudijančių duomenų nepavyko 
aptikti. Apie tuo metu vykusį šios baž-
nyčios remontą nerašo, atrodo, ir archi-
tektūros istorikai19, nors, turint mintyje, 
kad anuomet nelengva buvo gauti leidi-
mą taisyti sakralinius statinius, galima 
manyti, jog lėšos buvo surastos ir panau-
dotos, t. y. įvardintieji darbai atlikti.

Išankstiniai ir po įsikūrimo atlikti ne-
dideli remontai visų keliamų rūpesčių 
toli gražu nepašalino. 1869 m. liepos 
15 d. rektorius atskiru raštu ir prie jo 
pridėta sąmata kreipėsi į vyskupą dėl 
blogos seminarijos pastatų ir ūkio bū-
klės. Ganytojas, susipažinęs su praneši-
mu, nurodė seminarijos ekonomui imtis 
būtinų priemonių. Tuo tikslu rektorius 
to paties mėnesio 26 d. sudarė išsamesnę 
sąmatą. Pirmojoje jų buvo nurodytos 7 
darbų sritys ir numatomos kiekvienos 
šių sričių darbų išlaidos, o antrojoje – 
reikalai sukonkretinti, t. y. išvardinti 
konkrečios srities darbai ir medžiagos 
bei jų kiekiai, taip pat kainos. Būtent iš 
šios sužinome, kad tik penkios tų darbų 
sritys buvo skirtos pačiai seminarijai, t. y. 
jos pagrindinių ir pagalbinių pastatų su-
tvarkymui – stogo ar stogų pataisymas 
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bei perdengimas, išorinių sienų sutvar-
kymas bei pastatų tinkavimas, dvidešim-
ties rūkstančių krosnių perdarymas, 
penkių pagadintų dūmtraukių perdary-
mas, seminarijos pirties (įskaitant per 
gaisrą sugadintą stogą) sutvarkymas ir 
jos vandentiekio įrengimas20.

Be patalpų, į Kauną atsikėlusi semi-
narija gavo daržų ir kitų naudmenų21. 
Šiais daržais ir iš jų gaunamomis lėšomis 
buvo rūpinamasi iš anksto, seminarijai 
dar esant Varniuose. Rektorius J. Rač-
kauskas, sužinojęs, kad prie seminarijai 
paskirto vienuolyno pastato yra 7 daržai 
bulvėms ir kitoms daržovėms auginti, 
1865 m. vasario 18 d. raštu vyskupo pra-
šė juos priskirti seminarijai ir nuo pava-
sario išnuomoti jos naudai. Pakartotinai 
buvo prašoma kovo 21 d. raštu, šį sykį 
nurodant, kad tie daržai yra „prie ber-
nardinų vienuolyno“22. Tad panašu, kad 
dar iki seminarijos persikėlimo, o būtent 
1865 m. pavasarį, tie daržai buvo priskir-
ti seminarijai ir išnuomoti jos naudai.

Be to, valstybinių turtų žinyba semina-
rijai buvo skyrusi prie Batniavos esantį 
„Virbaliūnų palivarkėlį“, bet jis buvo labai 
mažas ir visiškai nugyventas, iš jo gauna-
mos pajamos – labai menkos. Visų pirma 
reikėjo jį sutvarkyti, dėl ko seminarijos 
rektorius J. Račkauskas 1869 m. liepos 
15 d. kreipėsi į vyskupą ir prašė šiam rei-
kalui panaudoti 2000 rublių iš dėstytojų 
atlyginimo fondo sutaupytų lėšų23. Tiesa, 
iš archyvinių raštų aiškėja, kad šias lėšas 
ketinta panaudoti ne tik Virbaliūnų ūkiui 
tvarkyti, bet ir minėtam to paties mėnesio 
seminarijos pastatų sutvarkymo projekto 
įgyvendinimui. O dėl Virbaliūnų, ketinta 
nugriauti seną ir pastatyti naują gyvena-
mąjį namą, taip pat sutvarkyti ūkinius 
pastatus ir aptvarus bei tvoras24.

Bažnytinės nuosavybės sekuliarizaci-
jos sąlygomis išlaikyti seminariją (kaip ir 
kitas bažnytines įstaigas) buvo įsiparei-
gojusi valstybė. Iš jos iždo kasmet Žemai-
čių vyskupijos seminarijai būdavo skiria-
ma 6650 rublių, kurie per vyskupijos 
konsistoriją buvo išmokami dalimis kas 
du mėnesius. Iš tų lėšų buvo mokamos 
algos rektoriui, inspektoriui, 3 dvasinin-
kams dėstytojams ir 2 pasauliečiams dės-
tytojams, taip pat raštininkui, o iš viso 
per metus – 2650 rublių. Be to, valstybės 
lėšomis buvo išlaikoma 40 vadinamųjų 
iždinių auklėtinių, skiriamas išlaikymas 
ir algos įstaigos tarnams, taip pat lėšos 
šildymui, apšvietimui, pastatų remontui 
ir įvairiems kitiems ūkiniams reikalams, 
iš viso – 4000 sidabro rublių. Vyskupo 
teigimu, brangymečio sąlygomis, visais 
įmanomais būdais taupant ir ūkiškai 
tvarkantis, šių lėšų nepakakdavo25.

1866 m. sausio mėnesio išlaidos buvo 
554 rubliai ir 16 kapeikų, o vasario, kovo 
ir balandžio mėnesiais iš viso jų buvo 
1662 rubiai ir 40 kapeikų26, tad mėnesinis 
vidurkis buvo iš esmės toks pat – 554 
rubliai ir 13 kapeikų. Tų pačių metų rug-
sėjo 17 d. seminarijos valdybos posėdžio 
metu ekonomas pranešė, kad konsisto-
rija rugsėjo ir spalio mėnesiams skyrė 
1108 rublius ir 34,5 kapeikas27, taigi maž-
daug po 554 rublių ir 17 kapeikų per 
mėnesį. Neabejotina, kad tais metais ir 
kitų (bent jau mokslo metų) mėnesių 
išlaidoms būdavo skiriama tokia pati 
554 rublių ir keliolikos kapeikų suma, o 
per metus būtų sudarę tuos valstybės 
skiriamus 6650 rublių. Toks seminarijos 
pagrindinių išlaidų apmokėjimo būdas 
naudotas ir vėliau.

Tiesa, atostogų metu seminaristų iš-
laikyti nereikėjo, tad per mokslo metus – 
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rugsėjo-birželio mėnesiais, neatimant 
trumpų kalėdinių ir velykinių atostogų 
laiko – išlaidos būtų siekusios 5541 rublį 
ir 60 kapeikų, o mokymosi laikui skai-
čiuojant 9 mėnesių išlaidas, t. y. abejų 
šventinių atostogų laiką atėmus, susida-
rytų dar mažesnis išlaidų kiekis – 4987 
rubliai ir 44 kapeikos. Vis dėlto šioje ari-
tmetikoje neatsižvelgta į tai, kad semina-
rijos personalas, bent jau patarnautojai, 
ir per seminaristų atostogas privalėjo 
gauti tam tikrą išlaikymą ir atlygį. Vie-
naip ar kitaip, šie duomenys ir šios aplin-
kybės nedviprasmiškai byloja, kad semi-
narija per atostogas galėjo sutaupyti, nors 
ir ne visą 2 mėnesių pinigų kiekį.

Kita vertus, seminarija gaudavo ne tik 
valstybės skiriamas lėšas, bet ir galėjo 
prireikus panaudoti iš minėtų bažnytinių 
santaupų gaunamas nuošimtines išmo-
kas, taip pat už seminarijos daržų nuomą 
gaunamus pinigus, o vėliau tikriausiai ir 
iš Virbaliūnų palivarko gaunamą pinigi-
nę ar natūrinę naudą. Be to, buvo ir ki-
tokių, kartais vienkartinių pajamų. Štai 
tų pačių nelengvų 1866 m. birželio 4 d. 
per seminarijos valdybos posėdį ekono-
mas pranešė, kad už 120 rublių pardavė 
du arklius, už 100 rublių išnuomojo (vei-
kiausiai naudotis tam tikromis dienomis) 
seminarijos pirtį, o 40 rublių gavo už iš-
nuomotus daržus28. Vienaip ar kitaip, 
gautos papildomos lėšos galėjo padėti 
užlopyti seminarijos ūkio skyles.

Turint omenyje ne tik visas galimas 
įsikūrimo išlaidas, bet ir (palyginti su 
Varniais) brangesnį pragyvenimą, taip 
pat vyskupo M. Valančiaus teigtą iš vals-
tybės gaunamų lėšų nepakankamumą, 
pinigų nebuvo per daug, tad įstaigos va-
dovybė buvo linkusi taupyti. Šiuo tikslu 
maisto atsargos buvo perkamos kaimuo-
se, t. y. tiesiogiai iš žemdirbių. Įsikūrus 
gubernijos sostinėje, šios praktikos buvo 
imtasi beveik iš karto. Vyskupas M. Va-
lančius 1866 m. sausio 18 (30) d. dėl mais-
to atsargų kreipėsi raštu į gubernatorių, 
norėdamas gauti seminarijos prokurato-
riui, kunigui Vaškevičiui, leidimą keliau-
ti po Kauno valsčių, o vietinė civilinė 
valdžia tokį leidimą suteikė sausio 21 
(vasario 2) d. Kai po kelių dienų – sausio 
24 (vasario 5) d. – dokumentai pasiekė 
vyskupo raštinę, o pats leidimas dar vė-
liau – seminariją, buvo galima iškeliauti 
įsigyti didesnį kiekį pigesnio maisto29. 
Anais laikais ilgesniam laikui buvo gali-
ma įsigyti bulvių ir burokų, šviežių ir 
raugintų kopūstų, kelių rūšių miltų, įvai-
rių kruopų, rūkytos ir sūdytos mėsos bei 
žuvies, taukų ir medaus, o žiemos sąly-
gomis – skerdienos ir šaldytos žuvies. 
Apie maisto produktų pirkimą (jų įvai-
rovę, kiekius, cikliškumą, kainas), tuo 
pačiu ir suvartojimą galima spręsti iš se-
minarijos ekonomo pranešimų seminari-
jos valdybai, taip pat gaunamų maisto 
produktų registracijos knygos30.

JAUnUOlIų PRIĖMIMO SUSTABDYMAS 
BEI PASTAnGOS ĮVEIKTI ŠIą KlIŪTĮ 

Apie naujokų priėmimo sustabdymą 
ir šio sprendimo pasekmes, taip pat vys-
kupo M. Valančiaus pastangas šią kliūtį 
įveikti V. Merkys rašė: „1864 m. liepos 

3 d. M. Muravjovas Valančiui nurodė, 
kad ateityje visus kandidatus į semina-
riją atrinks jis pats ir Kauno gubernato-
rius N. Muravjovas. Ši filtracija pasireiš-
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laisvų iždinių auklėtinių vietų, tad pagal 
pagrindinio krašto viršininko, t. y. gene-
ralgubernatoriaus, 1864 m. liepos 15 d. 
nurodymą vyskupas siūlo Tytuvėnuose 
esančius bernardinų klierikus Justiną 
Bogvilą, Aleksandrą Vladyčką, Antaną 
Montvidą, Petrą Narkevičių, Juozapą 
Stankevičių ir Martyną Dirmeiką išsiųs-
ti galutiniam ugdymui pagal teologinius 
dalykus į seminariją35. Pabrėžtina, kad 
tas liepos 15 d. nurodymas tebuvo jau 
anksčiau valdžios išreikštos nuostatos, 
kad į seminariją galima priimti tik šiai 
valdžiai konkrečiai leidus, pakartojimas, 
po kurio vyskupas M. Valančius buvo 
iškėlęs klausimą, ar ta nuostata taikytina 
pagal seną paprotį jau priimtiems ban-
domajam laikotarpiui, kurių dokumentai 
jau nusiųsti valdžiai36. Vadinasi, nepri-
klausomai nuo tų draudimų, o gal ir jų 
nepaisant, seminarijoje buvo priimtųjų 
bandomajam laikotarpiui arba norėta 
tokių priimti. Vis dėlto vėlesni duome-
nys byloja, kad šie bernardinų klierikai 
į seminariją buvo priimti tik 1871 m.37, 
t. y. vėl leidus priiminėti naujokus. 

Kitas dalykas, buvo nurodyta leisti 
toliau mokytis jau baigusiems, kurie dar 
nebuvo įšventinti. Pastarasis sprendimas 
negalėjo būti nepastebėtas. „1868 m. Va-
lančius nesėkmingai aiškinosi Kauno 
gubernatoriui, kad 8 baigusius semina-
riją klierikus vėl priėmė teologijos kurso 
kartoti, nes jie iš rusų administracijos 
tebelaukia leidimo tapti kunigais ir ne-
turi kur ir iš ko gyventi. Ir gubernatorius, 
ir Vilniaus generalgubernatorius įsakė 
tuoj juos (...) pašalinti.“38

1868 m. pakeitus Vilniaus generalgu-
bernatorių ir (dėl imperiją sukrėtusio 
bado) vidaus reikalų ministrą, vyskupas 
M. Valančius gavo progą vėl mėginti 
raštu išdėstytais argumentais įveikti se-

kė tuo, kad 1864/65 m. m. seminarija 
pradėjo be I kurso, nes neleista priimti 
nė vieno klieriko.“31 Taigi priėmimas su-
stabdytas, įstaigai esant Varniuose, o 
toji „atranka“ liko galioti ilgam, tad į 
Kauną persikėlusi seminarija nebeturėjo 
nei I, nei II kursų.

Vyskupas M. Valančius nuolat stengė-
si, kad įvairūs seminarijos suvaržymai, 
tarp jų ir priėmimas, būtų atšaukti. Pa-
vyzdžiui, 1866 m. gegužės 23 d. jis rašė 
gubernatoriui dėl kunigų trūkumo ir ta 
proga teigė, jog kasmet reikia priimti 
daugiau kaip 30 klierikų32. Vis dėlto tai 
jokių teigiamų rezultatų nedavė. „Senuo-
sius 1866 metus seminarija palydėjo turė-
dama vos 43 klierikus (...). Buvo likęs tik 
IV kursas. Kai jis baigė mokslą, seminari-
ja liko beveik tuščia. 1867 m. rudenį Va-
lančius skundėsi, kad atėjo laikas pradėti 
mokslą, susirinko dėstytojai, o klierikų 
tėra 4 (...). Šiuos seminarija buvo pasiliku-
si, nes buvo per jauni įšventinti.“33

Vyskupas nepaliovė kelti vyskupijos 
kunigų trūkumo ir priėmimo į semina-
riją klausimo. 1867–1869 m. jis siuntė 
raštus Vilniaus gubernatoriui, taip pat į 
Sankt Peterburgą vidaus reikalų minis-
trui ir Romos katalikų dvasinei kolegijai, 
tačiau jam buvo atsakoma, kad įšventin-
tų kunigų rezervo pakanka, tad priimti 
siūlomus kandidatus nėra reikalo34. Ta-
čiau vyskupas M. Valančius bandė pro-
blemą bent iš dalies išspręsti, todėl ne-
žymiai peržengdavo leistąją ribą.

Vienas dalykas, jis ieškojo būdų į se-
minariją priimti tuos asmenis, kurių do-
kumentai carinės administracijos jau 
anksčiau kokiu nors būdu, kad ir netie-
siogiai, buvo pažymėti kaip siekiančių 
kunigystės. Pavyzdžiui, 1867 m. spalio 
20 d. raštu Tytuvėnų klebonui [Jonui] 
Dargevičiui jis rašė, kad seminarijoje yra 
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minarijos „apsiaustį“. Jau anksčiau iš-
reikšti teiginiai apie kunigų trūkumą, o 
ypač apie neteisėtus, paties imperato-
riaus valiai prieštaraujančius suvaržy-
mus (1864 m. valdovas buvo patvirtinęs 
nutarimą, kuriuo, be kita ko, valstybė 
įsipareigojo išlaikyti 40 klierikų) dabar 
galėjo padėti. Ši taktika lėmė, kad atsa-
kingoji biurokratija atsitraukė – vidaus 

reikalų ministras 1870 m. leido nuo 
mokslo metų pradžios į seminariją pri-
imti 27 jaunuolius39. Tad seminariją be-
veik pasmaugusi kandidatų „atranka“ 
buvo įveikta, nors svetima pasaulietinė 
valdžia ir toliau kontroliavo priėmimą 
tikrindama pageidaujančiųjų stoti į se-
minariją patikimumą, apribodama prii-
mamųjų skaičių.

SEMInARIJOS VEIKIMAS

1866 m. sausio pradžioje Kaune įsi-
kūrusi seminarija pradėjo veikti, galima 
teigti, beveik išsyk. Pirmas dalykas, kas 
buvo atliekama, tai Varniuose išugdytų 
ir išmokytų seminaristų galutinis paren-
gimas šventimams (egzaminavimas bei 
rekolekcijos) ir šventimų teikimo iškil-
mių surengimas. Įvairaus lygmens šven-
timai vyskupo M. Valančiaus buvo tei-
kiami sausio 4 (16) d. katedrinėje baž-
nyčioje, o to paties mėnesio 6 (18), 8 (20), 
11 (23) ir 13 (25) dienomis – Šv. Jurgio 
bažnyčioje40.

Kalėdinėms atostogoms pasibaigus, 
sausio 6 (18) d. seminarijoje privalėjo 
būti visi III ir IV kursų auklėtiniai. Reikia 
manyti, kad tuo laiku prasidėjo ir studi-
jos. Pagal III ir IV kursų programas buvo 
studijuojamas Šv. Raštas (4 val. per sa-
vaitę), Dogminė teologija (6 val. per sav.), 
Moralinė teologija (4 val. per sav.), Ka-
nonų teisė (2 val. per sav.), Valstybės 
įstatymai (2 val. per sav.), Homiletika 
(3 val. per sav.), Rusų raštija (t. y. litera-
tūra, 2 val. per sav.), Bažnytinės apeigos 
ir giedojimas (t. y. liturgika ir giedojimas, 
2 val. per sav.)41. Tad iš carinės valdžios 
primestų dalykų šiuo studijų tarpsniu 
buvo dėstomi du – Valstybės įstatymai 
ir Rusų raštija.

Ketvirtojo kurso auklėtiniai 1865–
1866 m. pabaigoje studijas užbaigė, tad 
po vasaros atostogų – 1866 m. rugsėjo 
1 d. – naujus mokslo metus pradėjo tik 
vienas, paskutinysis, kursas. Sulig šio 
kurso auklėtinių studijų pabaiga 1867 m. 
birželį įstaigoje nebeliko nė vieno kurso, 
tad, kaip minėta, naujus 1867–1868 me-
tus seminarija pasitiko neturėdama nė 
vieno kurso, o tik 4 auklėtinius, kurie 
buvo per jauni šventimų suteikimui.

Seminarijai iki to laiko medžiagiškai 
susitvarkius, bet dėl naujokų priėmimo 
sustabdymo nebeturint klierikų, carinė 
administracija šią įstaigą pamėgino dar 
labiau suvaržyti norėdama panaikinti. 
Taip galima manyti remiantis V. Merkio 
pateiktais duomenimis ir teiginiais: „Iš-
kilo grėsmė, kad civilinė administracija 
gali atimti dalį seminarijos patalpų.“ 
Vyskupas M. Valančius įrodinėjo, kad 
seminarijos veikimas patvirtintas valdo-
vo, tad neliečiamas. Tai jis 1868 m. rug-
pjūčio 25 d. raštu aiškino vidaus reikalų 
ministrui42.

Pasak V. Merkio, „1867/68, 1868/69 ir 
1869/70 m. seminarija, galima sakyti, ne-
veikė, nors oficialiai nebuvo uždaryta. Ji 
pasiliko 4 klierikus, kurie buvo per jau-
ni įšventinti į kunigus. Šių klierikų pa-
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reiga būdavo giedoti per kunigų primi-
cijas ir patarnauti vyskupui per celeb ra-
ci jas.“43 Šiam požiūriui pritarė I. Šenavi-
čienė, teigianti, kad seminarija nuo 
1867 m. praktiškai neveikė ir suaktyvėjo 
tik 1870 m. rudenį44. Nurodyti abiejų is-
torikų teiginiai iš esmės teisingi, vis dėl-
to tai nereiškia, kad tiksliai apibūdina 
anuometinę seminarijos būklę.

Archyviniai duomenys byloja apie 
kryptingą ir prasmingą seminarijos gy-
vavimą ir net veikimą šiuo, ko gero, liū-
dniausiu jos raidos tarpsniu. Visų pirma 
tai liudija seminarijos šio laikotarpio pa-
metinė vidaus dokumentacija: 1866–
1870 m. įsakai ir rezoliucijos, to paties 
laikotarpio valdybos posėdžių protoko-
lai, pajamų ir išlaidų knygos, taip pat 
siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos 
knygos45. Tiesa, ne vienu atveju galima 
pastebėti tų raštų kiekio ir apimties ma-
žėjimą, o tai, be abejo, liudija seminarijos 
veikimo silpnėjimą. Štai įsakų ir rezoliu-
cijų knygos pamažu plonėjo (1866 m. – 
20 lapų, 1867 m. – 14 lapų, 1868 m. – 10 la-
pų), bet vėliau, dar nepradėjus priiminė-
ti naujokų, prasideda apimties didėjimas 
(1869 m. – 12 lapų, 1870 m. – 18 lapų). 
Panašius raštvedybos intensyvumo svy-
ravimo bruožus įmanoma atsekti dalies 
kitos vidinės dokumentacijos – valdybos 
posėdžių protokolų knygų (analogiškai 
37, 30, 20, 31 ir 27 lapai), siunčiamų raš-
tų registracijos knygų (analogiškai 13, 13, 
8, 7 ir 12 lapų) ir gaunamų raštų regist-
racijos knygų (analogiškai 9, 12, 9, 7 ir 
8 lapai) – atvejais. Taigi šie šaltiniai by-
loja, kad seminarija nenustojo veikti, nors 
lieka akivaizdus V. Merkio išryškintas 
ugdymo ir mokymo vyksmo nutrūkimas 
trejiems mokslo metams.

Pravartu išryškinti „vegetacinio“ lai-
kotarpio, t. y. 1867 m. rugsėjo – 1870 m. 
birželio, seminarijos veikimo turinį. Ne-
pavykstant gauti leidimą priimti naujo-
kų, seminarijos kaip įstaigos išsaugojimui 
buvo labai svarbus jos pajėgumo ugdyti 
ir mokyti išlaikymas, o tam reikėjo išlai-
kyti dėstytojų kolektyvą. Tiesa, semina-
riją perkeliant į Kauną, pusė visų bažny-
tinių disciplinų dėstytojų buvo pakeista46, 
bet per kelis veikimo gubernijos sostinė-
je metus naujieji iš vyresnių galėjo per-
imti ankstesnės kartos patirtį, be to, rem-
damiesi savo praktika, įgyti reikiamą 
kvalifikaciją. Vis dėlto nuo 1867 m. rug-
sėjo, kai nebeliko nė vieno kurso, bažny-
tinių ir „valdiškų“ dalykų žinovų išlai-
kymas galėjo atrodyti moraliai nepatei-
sinamas. Carinė valdžia į netekusių dar-
bo dėstytojų išlaikymą galėjo žiūrėti kaip 
į valstybės lėšų švaistymą, nors (atrodo) 
tokių duomenų (bent kol kas) neaptikta, 
o vyskupui ir rektoriui šios išlaidos iš 
seminarijos biudžeto, ar bent dalis jų, 
galėjo atrodyti kaip bereikalingos.

Panašu, kad bažnytinė vyresnybė 
norėjo taupyti „valdiškų“ dalykų sąskai-
ta. Tai galima paaiškinti aplinkybėmis, 
kad šie dalykai buvo primesti ir buvo 
dėstomi I–II kursams, kurių seminarija 
nuo veikimo Kaune pradžios nebeturė-
jo. Kai gubernatorius 1867 m. rugsėjo 
4 d. raštu kreipėsi į vyskupą dėl semi-
narijos naujo rusų literatūros dėstytojo 
(galbūt numatyto vietoj anksčiau čia dir-
busio Mikalojaus Velikanovo), rektorius 
greitai kreipėsi į Rusijos istorijos dėsty-
toją Michailą Popovą, kuris dar anksčiau, 
1866 m. kovo 8 d., vidaus reikalų minis-
tro buvo patvirtintas šios seminarijos 
rusų literatūros dėstytojo pareigoms. Šis 
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rugsėjo 12 d., atsiliepdamas į rektoriaus 
kreipimąsi, rašė, kad gimnazijoje nėra 
perdėm užimtas ir galėtų suderinti Ru-
sijos istorijos ir rusų literatūros dėstymą. 
Po kelių dienų vyskupas apie tai prane-
šė gubernatoriui47. Kita vertus, galima 
svarstyti prielaidą, kad nei vyskupas, nei 
rektorius nenorėjo į seminariją įsileisti 
naujo svetimo asmens, nes su minėtuoju 
M. Popovu, matyt, buvo sutariama ne-
blogai ir juo bent šiek tiek pasitikėta.

Seminarijos pedagoginės (mokymo ir 
ugdymo) veiklos trūkumą 1867 m. ru-
dens – 1870 m. pavasario laikotarpiu iš 
dalies galėjo užpildyti anksčiau studija-
vusių ir dėl įvairių kliūčių be kunigystės 
šventimų likusiųjų dalykinis ruošimas 
baigiamajam egzaminui, taip pat dvasinis 
parengimas šventimams, t. y. rekolekci-
jos48. Tiesa, pirmąjį pusmetį, kai semina-
rija buvo likusi be studijuojančių jaunuo-
lių, t. y. 1867–1868 mokslo metų rudenį 
ir žiemos pradžioje, nebuvo suteikti nė 
vieni šventimai. Tik vasario 24 d. vysku-
pas M. Valančius seminarijos bažnyčioje 
per iškilmingas Šv. Mišias savos vysku-
pijos diakoną Adomą Stirpeiką įšventino 
kunigu49. Šis galbūt dėl ligos ar dėl neiš-
laikyto baigiamojo egzamino buvo atsi-
likęs nuo savo bendramokslių, todėl šis 
įšventinimas traktuojamas kaip semina-
rijos ankstesnių darbų užbaigimas. Kita 
vertus, neatmestina galimybė, kad šis 
Žemaičių vyskupijos jaunuolis studijavo, 
kaip anuomet neretai pasitaikydavo, Vil-
niaus seminarijoje, o šventimams galėjo 
būti atsiųstas į Kauną, nes dėl carinės 
valdžios daromų kliūčių tenykštę vysku-
piją dažnai valdė ne ganytojas, o žemes-
nio lygmens administratorius, negalintis 
teikti kunigystės šventimų.

Vasario 27 d. ganytojas seminarijos 
bažnyčioje vyskupinės seminarijos ketu-
rių žemesniųjų šventimų klierikams Jo-
nui Bitautui, Justinui Dovydavičiui, Pran-
ciškui Grigaliūnavičiui, Pranciškui Ja-
sienskiui ir Titui Šiukštai suteikė subdi-
akono šventimus. Pagal kanoninę tvarką 
jie buvo priskirti (atitinkamai) Meškuičių, 
Ukmergės, Dotnuvos, Ylakių ir Raudon-
dvario bažnyčioms50, Deja, pateikti duo-
menys ir šį sykį nėra išsamūs, kadangi 
nenurodyta, kurios seminarijos auklėti-
niai jie buvo. Kaip minėta, Žemaičių vys-
kupijos seminarija klierikų, bent forma-
liai, nebeturėjo. Įšventinamųjų priskyri-
mas nurodytoms bažnyčioms liudija, kad 
jie buvo Žemaičių vyskupijos jaunuoliai. 
Vis dėlto tai dilemos išspręsti nepadeda, 
kadangi tokie (kaip minėta) studijuodavo 
ir Vilniaus seminarijoje, o šventimams 
neretai būdavo siunčiami į Kauną.

Tais pačiais mokslo metais nuo balan-
džio 20 d. iki birželio 30 d. seminarijos 
bažnyčioje šventimai buvo teikiami dar 
11 kartų51. Dažniausiai gaunantieji šven-
timus priklausė Žemaičių vyskupijai, 
tačiau kokią jie seminariją baigė, nebuvo 
nurodoma. Paminėtas tarp įšventinamų-
jų Juozapas Stankevičius, remiantis ar-
chyviniais duomenimis52, Vilniuje nestu-
dijavo. Jis žinomas kaip 1866–1867 m. 
uždarytojo Tytuvėnų bernardinų vienuo-
lyno klierikas, kuriam ilgai nebuvo lei-
džiama stoti į seminariją. 1871–1873 m. 
jis registruotas kaip Žemaičių vyskupijos 
seminarijos auklėtinis. Šie duomenys by-
loja, kad bent dalis Žemaičių vyskupijos 
jaunuolių buvo vyskupo proteguojami 
kandidatai į seminariją, apie kuriuos kaip 
seminaristus carinė valdžia nežinojo ir 
kurie galėjo studijuoti pogrindžio sąly-
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gomis, o vėliau, leidus priimti naujokus, 
buvo teikiami kaip vieši kandidatai.

Šių argumentų tikrumą byloja kelių 
Liber Ordinatorum įrašų palyginimas. 
1868 m. birželio 19 d. vyskupas M. Va-
lančius seminarijos bažnyčioje per iškil-
mingas Šv. Mišias Žemaičių vyskupinės 
seminarijos auklėtiniams (!) Adomui Va-
lentui ir Dominykui Paulauskui suteikė 
IV žemesniuosius šventimus. Netrukus, 
birželio 22 d., jiedu ir dar vienas jaunuo-
lis nurodyti tik kaip Žemaičių vyskupijos 
auklėtiniai, kuriems suteikti subdiakono 
šventimai53. Per vienas iškilmes šventi-
mai būdavo suteikiami vienam ar ke-
liems asmenims. Tačiau pasitaikydavo, 
kad kunigystės siekiantis jaunuolis, net 
ir jaunesnio amžiaus, pritaikius teisines 
lengvatas (praemissis dispensationibus ab 
interstitiis, praemissis dispensationibus a 
temporibus et a defectu aetatis), galėdavo 
per kelias ar keliolika dienų pereiti visą 
įšventinimo į dvasininkus kelią.

Taigi apibendrinant pateiktus duome-
nis galima teigti, kad 1868 m. pirmą pus-
metį seminarijos bažnyčioje teikti šventi-
mai liudija, jog Žemaičių vyskupijos se-
minarija 1868 m. vykdė pedagoginį dar-
bą. Šis pedagoginis darbas, rengiant 
klierikus šventimams, bei pats apeiginis 
šventimų teikimas intensyviai tęsėsi ir 
nenutrūko per visą priėmimų sustabdy-
mo laikotarpį54. Šventimai buvo suteikia-
mi vienam ar keliems asmenims, nes 
buvo įvairiai trukdoma – pavyzdžiui, dėl 
kandidato per jauno amžiaus ar dėl jo 
dar neišlaikyto (galbūt carinės valdžios 
primesto rusiškų dalykų) egzamino. Be 
to, dažnai buvo taikomos teisinės lengva-
tos (praemissis dispensationibus ab intersti-
tiis, praemissis dispensationibus a temporibus 

et a defectu aetatis), todėl nuo pirmųjų iki 
paskutiniųjų vieno asmens šventimų pra-
eidavo kur kas mažiau laiko, negu būtų 
reikėję įprastomis sąlygomis.

1869 m. dauguma įšventinamųjų nu-
rodyti kaip Žemaičių vyskupijos auklė-
tiniai, o taip pat būta ir keletas Seinų bei 
Minsko vyskupijų auklėtinių55. Vilniaus 
vyskupijos auklėtinių tarp įšventinamų-
jų nebuvo. Analizuojant vyskupijų pa-
reigūnų ir carinės vietinės administraci-
jos susirašinėjimą bei kitus raštus56, nu-
statyta, kad klierikų siuntimai šventi-
mams į Žemaičių vyskupiją iš Vilniaus 
vyskupijos vyko 1864–1866 m., o 1867–
1870 m. tokių siuntimų nebuvo. Nuo 
1871 m. vėl atsinaujino siuntimai iš Vil-
niaus vyskupijos į Žemaičių vyskupiją.

Liber Ordinatorum duomenys byloja, 
kad šventimai Žemaičių vyskupijoje bū-
davo teikiami, nors ir negausiai, bet labai 
dažnai. Carinė administracija Vilniaus 
seminarijos klierikams trukdydavo vyk-
ti šventimams į Žemaičių vyskupiją: rei-
kėdavo parengti leidimą pagal vyskupi-
jų administracijų teikimą, o toks „popie-
rių“ sutvarkymas kiekvieną kartą reika-
laudavo daug laiko. Todėl pamažu siun-
čiami šventimams į Kauną Vilniaus se-
minaristai pradėjo organizuotis į dideles 
grupes, o šitaip iš anksto buvo ruošiami 
dokumentai visai grupei. Peržiūrėjus Li-
ber Ordinatorum įšventinamųjų („vegeta-
cinio laikotarpio“) Žemaičių vyskupijos 
auklėtinių sąrašus, baigusių Vilniaus se-
minariją visai nebuvo.

Visa tai liudija, kad dalis, o gal ir 
dauguma tų „diecezinės seminarijos au-
klėtinių“ ar „Žemaičių vyskupijos sub-
diakonų ir diakonų“ buvo slapta rengia-
mi kunigystei Kauno seminarijoje ar 
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individualiai atskirų dvasininkų, tačiau 
šventimų metu vis dėlto „pereinantys“ 
seminariją. Šią prielaidą remia faktai. 
1869 m. kovo 30 d. Kaune, seminarijos 
bažnyčioje, vyskupas M. Valančius šios 
seminarijos auklėtiniui (!) Petrui Rimke-
vičiui suteikė IV žemesniuosius šventi-
mus, o kitą dieną šiam IV žemesniųjų 
šventimų klierikui – subdiakono šventi-
mus priskiriant jį Vadoklių parapijai. 
Balandžio 2 d. P. Rimkevičiui suteikti 
diakono šventimai, o balandžio 4 d. – 
kunigo šventimai57. Tokia šventimų su-
teikimo skuba ir atitinkamų prašymų 
carinei valdžiai bei pastarosios leidimų 
ar draudimų nebuvimas byloja, kad vys-
kupas M. Valančius ir bent dalis semi-
narijos dėstytojų ilgai besitęsiančio nau-
jokų priėmimo sustabdymo sąlygomis 
ugdė kunigus be carinės valdžios leidi-
mo, t. y. slaptai.

Pažymėtina, kad nuo 1868 m. vasario 
iki 1870 m. kovo, t. y. „vegetaciniu lai-
kotarpiu“, šventimus (paprastai) iškil-
mingai teikė vyskupas ordinaras M. Va-
lančius seminarijos Šv. Jurgio bažnyčioje 
per Šv. Mišias (intra Missarum solemnia). 
Šventimus 1868 m. liepos 28 d. vyskupas 
iškilmingai atliko toje pačioje bažnyčioje 
ne Šv. Mišių metu (extra Missarum solem-
nia). Taip pat 1868 m. liepos 27 d. ir 
1869 m. kovo 25 d. šventimus per iškil-
mingas Šv. Mišias suteikė vyskupo pa-
galbininkas A. Beresnevičius58. 

Tokia šventimų teikimo praktika, t. y. 
per vyskupo ordinaro ar jo pagalbininko 
seminarijos bažnyčioje iškilmingai auko-
jamas Šv. Mišias, buvo bandoma palai-
kyti seminarijos veiklą: studijų keliu 
pažengusiųjų iniciacija, jas įpusėjusių ir 
bebaigiančių ordinacija, taip pat baigu-
siųjų konsekracija.

IŠVADOS

Kauno seminarija, uždraudus carinei 
valdžiai priimti naujokus, atsidūrė ties 
žlugimo riba. Sumani vyskupo Motiejaus 
Valančiaus veikla ir susiklosčiusi palan-
ki situacija, keičiant carinės administra-
cijos pareigūnus, padėjo 1870 m. vėl 
gauti leidimą priimti, nors ir ribojant 
skaičių, naujokus į seminariją. 

Dėl klierikų skaičiaus mažėjimo se-
minarija nenustojo veikusi: posėdžiau-

davo valdyba, buvo priimami sprendi-
mai, gaunamos ir tikslingai naudoja-
mos lėšos, išlaikomas personalas, ko-
munikuojama per vyskupą su valdžia 
dėl seminarijos reikalų, nedideliu mas-
tu ir neviešai buvo vykdomos studijos 
ir religinis-dvasinis ugdymas, kiekvie-
nais metais vienas ar keli jaunuoliai 
individualiai būdavo paruošiami šven-
timams.
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