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I STORIJA

PRELATAS
KAZIMIERAS
STEPONAS
ÐAULYS
P ARENGË D ONATAS TYTUVA

1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais Lietuvos Nepriklausomybës Aktà pasiraðë ir
keturi dvasininkai, tarp kuriø buvo ir Kazimieras Steponas Ðaulys. Jis – vienas iðkiliausiø XX a. pradþios lietuviø
tautinio, politinio ir socialinio atgimimo veikëjø. Skleisdamas krikðèioniðkàsias vertybes, K. S. Ðaulys daug
nusipelnë Katalikø baþnyèiai. Prisidëjo jis ir prie lietuviðkosios inteligentijos ugdymo, akademinio jaunimo,
moksleiviø auklëjimo bei ðvietimo.

Gimë Kazimieras Steponas Ðaulys 1872 m. sausio 28 d. Stempliø kaime (Ðvëkðnos vlsè., Ðilutës r.). Skaityti, raðyti pramoko
namuose. Nuo 1882 m. mokësi Ðvëkðnos pradinëje mokykloje,
vëliau (1886–1890) – Palangos progimnazijoje. Studijavo Kauno
kunigø seminarijoje (1890–1895) ir Petrapilio dvasinëje akademijoje (1895–1899). Petrapilyje jis 1897 m. jis gavo teologijos, o
1899 m. baþnytinës teisës magistro laipsná. Tø paèiø metø birþelio 29 d. K. S. Ðaulys Kaune buvo áðventintas á kunigus. Vëliau jis
papildomai dar mokësi Varðuvoje – 1907 m. èia lankë sociologijos
kursus.
Studijø metais jo didþiausi autoritetai buvo Jonas Maèiulis-Maironis, Juozas Tumas-Vaiþgantas, Adomas Dambrauskas-Jakðtas,
Kazimieras Pakalniðkis-Dëdë Atanazas.
1899–1901 m. K. S. Ðaulys buvo Panevëþio ðv. Petro ir Povilo
baþnyèios vikaras, 1901–1903 m. – Panevëþo realinës gimnazijos
kapelionas, Panevëþio mergaièiø progimnazijos kapelionas, 1906–
1922 m. – Kauno kunigø seminarijos baþnytinës teisës, moralinës
teologijos ir visuomenës mokslø bei sociologijos (nuo 1907 m.) dëstytojas.
Stropus ir pareigingas seminaristas, greitai sulaukë pripaþinimo ir kaip dvasininkas. 1911–1920 m. jis jau ëjo Þemaièiø vyskupo
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sekretoriaus pareigas, o 1916 m. buvo paskirtas Þemaièiø vyskupijos kapitulos kanauninku, kiek vëliau – kancleriu. 1926 m. jam patikëtos Kauno arkivyskupo metropolito J. Skvirecko vikaro pareigos,
o dar po metø suteiktas garbingas Popieþiaus rûmø prelato titulas.
1932 m. K. S. Ðaulys buvo iðrinktas Kauno arkivyskupijos prelatu,
pakeltas Kauno bazilikos arkidiakonu ir metropolijos kapitulos prelatø dekanu, o vëliau jam suteiktas ir apaðtaliðkojo protonotaro garbës vardas.
K. S. Ðaulys aktyviai dalyvavo Krikðèioniø demokratø partijos
veikloje, 1922 m. buvo iðrinktas jos Centro Komiteto nariu.
1922–1940 m. ir 1940–1944 m. K. S. Ðaulys buvo Lietuvos (nuo
1930 m. – Vytauto Didþiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas, vëliau – profesorius, Baþnytinës teisës katedros
vedëjas.
Dideli jo nuopelnai visuomenei. K. S. Ðaulio rûpesèiu Panevëþyje buvo ákurta „Saulës“ ðvietimo draugija, labdaros draugija
beglobiams þmonëms remti, „Motinëlës“ draugija neturtingiems
gabiems, mokslo siekiantiems jaunuoliams padëti (K. S. Ðaulys
1907–1914, 1920–1932 m. dalyvavo ðios draugijos veikloje,
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buvo jos iþdininkas, kurá laikà ëjo ir sekretoriaus pareigas).
1918 m. dr. J. Ðliûpo, kuris buvo ákûræs Lietuvos Raudonàjá kryþiø, K. S. Ðaulá pakvietë ásijungti á ðios organizacijos veiklà. K. S. Ðaulys neatsisakë, tapo vienu ið aktyviausiø jos nariø ir buvo iðrinktas
á Vyriausiàjà valdybà. Vokieèiø okupacinei valdþiai Lietuvos Raudonojo kryþiaus veiklà sustabdþius, K. S. Ðaulys ákûrë Lietuvos
Savitarpio pagalbos organizacijà ir 1941–1944 m. buvo ðios organizacijos tarybos vicepirmininkas. Dalyvavo jis ir Lietuvos valstybës archeologijos komisijos (1919–1934) veikloje.
Nuo 1906 m. K. S. Ðaulys dëstë Kauno kunigø seminarijoje. Jo
iniciatyva ðioje seminarijoje buvo pradëti dëstyti visuomenës mokslo ir sociologijos kursai. K. S. Ðaulys parengë metodinius pagrindus
ðiems kursams – paraðë ir iðleido ðiø disciplinø vadovëlius („Krikðèioniðkoji demokratija“, 1906; „Demokratija ir krikðèionys demokratai enciklikø prasme“, 1907), knygas „Socialistai ir mûsø socialieji reikalai“ (1907) „Sociologija“ (1920), „Vedusiøjø dingimas ir
naujos jungtuvës“ (1922), „Kanoniðkojo proceso teisë“ (1927).
Tuo pat metu jis aktyviai bendradarbiavo ir spaudoje. Daug
K. S. Ðaulio publikacijø tarpukario metais paskelbta leidiniuose
„Draugija“ ir „Tiesos kelias“, „Viltis“, „Apþvalga Þemaièiø ir Lietuvos“, „Dziennik Wileñski“, „Przeglàd katolicki“.
K. S. Ðaulys dalyvavo 1917 m. ávykusioje Lietuviø konferencijoje, buvo iðrinktas á Lietuvos Tarybà ir 1918 m. vasario 16 d. kartu su
kitais tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.
1920 m. K. S. Ðaulys buvo iðrinktas á Steigiamàjá Seimà (vadinamàjà Konstitucinæ asamblëjà), dirbo Konstitucinëje komisijoje,
pasisakë uþ tai, kad 1922 m. priimtoje nuolatinëje valstybës Konstitucijoje bûtø átvirtintos nuostatos, jog Lietuvoje yra demokratinë ir
krikðèioniðka santvarka. Steigiamajam Seimui baigiant darbà,
K. S. Ðaulys nutarë ið politikos pasitraukti ir atsidëti darbui universitete, seminarijoje bei arkivyskupijos administracijoje.
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944-øjø vasarà, vengdamas galimø represijø, kaip ir daugelis kitø aukðtø Katalikø baþnyèios veikëjø K. S. Ðaulys pasitraukë á Vakarus. Ið pradþiø gyveno
Vokietijoje, vëliau – Ðveicarijoje.
Mirë Kazimieras Steponas Ðaulys 1964 m. geguþës 9 d. Luganoje (Ðveicarija). 1964 m. leidinyje „Pasaulio lietuvis“ (Nr. 7–8)
iðspausdintame K. S. Ðauliui skirtame nekrologe raðoma, kad
Anapilin jis iðëjo Tëvynës ilgesio kankinamas, bet nepraradæs vilties, kad Lietuva vël prisikels laisvam, nepriklausomam gyvenimui. Ið pradþiø jis buvo palaidotas Pambio-Noranco kaimelio kapinëse netoli Lugano. 1968 m. K. S. Ðaulio palaikai perkelti á Vereno
kapines Romoje.
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JONAS SMILGEVIÈIUS –
ekonomistas
ið Plungës kraðto
P ARENGË K AZIMIERAS PRUÐINSKAS

Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras, iðkilus tarpukario
ekonomistas, bankininkas, daugelio akciniø bendroviø steigëjas ir
dalininkas, visuomenës veikëjas, spaudos bendradarbis Jonas Smilgevièius gimë 1870 m. vasario 12 d. Ðoniø kaimo (Alsëdþiø vlsè.
Telðiø apskr.) bajorø ðeimoje. Ið pradþiø mokësi namuose, o nuo
1893 m. – Mintaujos (dab. Jelgava, Latvija) ir Liepojos gimnazijose. Studijoms pasirinko ekonomikà. Vienerius metus mokësi Karaliauèiaus, vëliau – Berlyno universitete (iki 1899 m.). Vokietijoje
uþmezgë ryðius su þymiais ano meto lietuvybës puoselëtojais J.
Sauerweinu, V. Bruoþiu ir kt. Lietuviðkos spaudos lotyniðkais raðmenimis draudimo laikotarpiu jis ir pats raðë straipsnius Lietuvoje draudþiamiems leidiniams. Vienoje ið svarbiausiø ano meto jo publikacijø buvo pasakojama apie 1886 m. sugriautà Kestaièiø baþnyèià.
Ði tema jam buvo labai svarbi, nes Kestaièiai, kaip ir Ðoniai, yra
netoli Alsëdþiø. Duomenis apie ðios baþnyèios istorijà ir Kestaièiuose ávykusià tragedijà, kuri daug kuo primena Kraþiø baþnyèios
gynimà, jis buvo surinkæs dar mokydamasis gimnazijoje. J. Smilgevièiaus straipsnis apie Kestaièius buvo paskelbtas 1904 m. laikraðtyje. „Vienybë lietuvninkø“ (JAV). Spaudos draudimo laikotarpiu jis bendradarbiavo ir laikraðèiuose „Varpas“, o po spaudos draudimo panaikinimo – ir „Vilniaus þiniose“ (pirmajame dienraðtyje,
kuris buvo leidþiamas lietuviø kalba). Savo straipsnius daþniausiai
pasiraðinëdavo slapyvardþiais.
1907 m. J. Smilgevièius tapo Lietuviø mokslo draugijos nariu.
Ekonomisto karjerà po studijø pradëjo Peterburge (èia jis dirbo
trejus metus). Vëliau kurá laikà buvo Þemës ûkio ministerijos inspektorius, vadovavo Nobelio prekybos ámoniø filialui Varðuvoje. Dirbdamas Lenkijoje, priklausë Varðuvos lietuviø draugijai.
Á Lietuvà gyventi persikëlë apie 1912 metus. Tuo laikotarpiu jis
glaudþiai bendradarbiavo su Jonu Basanavièiumi. Suvedë juos ne tik
politiniai, visuomeniniai, bet ir ûkiniai reikalai: bankrutavus Vilniuje
veikusiai Petro Vileiðio geleþies dirbiniø gamyklai, J. Smilgevièius ir
J. Basanavièius, pritraukæ bûrá kitø bendraminèiø, ákûrë bendrovæ,
kuri buvo pajëgi nupirkti P. Vileiðio ámonæ. Nupirko, pertvarkë ir pavadino „Vilija“. Èia buvo gaminami þemës ûkio padargai. Ámonë veikë
iki 1918 metø. „Vilijos“ savininkø bendrovës pirmininku tuo laikotarpiu dirbo J. Smilgevièius. 1913 m. jis daug kuo prisidëjo steigiant
Vilniaus lietuviø kredito draugijà.
J. Smilgevièius buvo vienas ið paþangiausiø tarpukario Lietuvos
ûkininkø. Dabartinio Kelmës rajono teritorijoje nusipirkæs iki to laiko raðytojos Ðatrijos Raganos (Marijos Peèkauskaitës, kuri Uþventá áamþino savo apysakose „Sename dvare“ ir „Viktutë“) tëvams
Stanislavai ir Anuprui Peèkauskams priklausiusá, stipriai nugyventà
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