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Telðiø vyskupas

JUSTINAS
STAUGAITIS –

Lietuvos
Nepriklausomybës
Akto signataras
P ARENGË A LBINAS MINGËLA
Telðiø vyskupas, Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras
Justinas Staugaitis. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Telðiø vyskupas Justinas Staugaitis daugeliui Lietuvos þmoniø þinomas ne tik kaip Lietuvos Nepriklausomybës Akto (1918 m. vasario 16 d.) signataras, bet ir kaip þurnalistas, visuomenës veikëjas.
Gimë jis 1866 m. lapkrièio 19 d. Tupikø kaime (Naumiesèio vlsè.,
Ðakiø r.). Jo tëvai buvo valstieèiai. Kelià á mokslà Justinas pradëjo
1877 m. Ið pradþiø lankë Naumiesèio (dab. Kudirkos Naumiestis)
pradþios mokyklà, vëliau – Marijampolës gimnazijà, o 1885–1890
m. studijavo Seinø kunigø seminarijoje, baigæs jà, buvo áðventintas á
kunigus. Jau seminarijos metais iðryðkëjo pagrindinës J. Staugaièio
interesø sritys – Baþnyèios vieta tautos ir valstybës gyvenime bei
katalikiðki idealai ir jø puoselëjimas, sklaida.
Ið pradþiø J. Staugaitis ganytojo pareigas ëjo Alytuje, Smiadove
(Lenkija), nuo 1893 m. – Balbieriðkyje, nuo 1895 m. – Blendovo ir
Lodzës parapijose (Varðuvos arkivyskupija). Vëliau jam buvo patikëtos Varðuvos realinës gimnazijos kapeliono pareigos, o 1906 m.
J. Staugaitis paskirtas pirmuoju naujai sudarytos Lekieèiø parapijos
(Ðakiø r.) klebonu. 1912–1916 m. jis buvo Pakuonio, nuo 1916 m. –
Aukðtosios Panemunës klebonas, Garliavos dekanas.
Nuo 1905-øjø metø kun. J. Staugaitis pradëjo garsëti kaip aktyvus
visuomenës veikëjas. Jis pasirûpino, kad Marijampolëje bûtø ákurti
seneliø ir naðlaièiø namai ir pirmasis vaikø darþelis. 1906 m. jo iniciatyva ákurta katalikiðka „Þiburio“ ðvietimo draugija, 1907 m. – Marijampolës þemës ûkio draugija „Þagrë“. Jo rûpesèiu Marijampolëje duris atvërë mergaièiø progimnazija, buvo ásteigtos dvi lietuviðkos pradinës mokyklos, rengiamos paskaitos, vaidinimai, steigiamos bibliotekos.
1908 m. pradëjo bendradarbiauti spaudoje. Ketverius metus redagavo Seinuose leidþiamà katalikø dvasininkams skirtà þurnalà
„Vadovas“, etikos, moralës, tikybos, socialiniais, politikos klausi-

mais raðë straipsnius tuo laikotarpiu ëjusiems periodiniams leidiniams „Baþnytinë apþvalga“, „Naujoji Romuva“, „Ðaltinis“, „Spindulys“, „Ðviesa“, „Ðvietimo darbas“, „Tiesos kelias“, „Ûkininkas“, „Vilniaus þinios“, „Viltis“, tapo vienu ið átakingiausiø atgimstanèios Lietuvos ideologø..
Spaudos darbui J. Staugaitis daug dëmesio skyrë visà savo gyvenimà. Ið viso jis yra paraðæs 17 knygø, paskelbæs daugiau kaip 350
straipsniø. Vytauto Didþiojo universitetas J. Staugaièiui uþ jo nuopelnus ðvietimo ir teologijos srityse yra suteikæs teologijos licenciato ir
daktaro laipsnius. Jo atsiminimai ið Lietuvos atgimimo laikotarpio iðleisti
trijø tomø apysakoje „Tiesiu keliu: apysaka ið mûsø atgimimo laikø“,
kurià J. Staugaitis pasiraðë J. Gintauto slapyvardþiu.
1911 m. J. Staugaitis tapo Lietuvos mokslo draugijos nariu. Palaipsniui jis vis labiau ásitraukë á politinæ veiklà ir tapo Lietuvos krikðèioniø-demokratø partijos nariu, kurá laikà buvo vienas ið jos vadovø. Metams einant vis aktyviau dalyvavo politinëje veikloje. Jis
prisidëjo rengiant 1917 m. rugsëjo 18–22 d. vykusià Vilniaus lietuviø
konferencijà, buvo iðrinktas jos prezidiumo ir Lietuvos Tarybos nariu.
1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos Tarybos nariais pasiraðë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà ir buvo iðrinktas antruoju Tarybos vicepirmininku. Tais paèiais metais jam buvo patikëtos Lietuvos Tarybos, o vëliau – Valstybës Tarybos pirmininko pareigos.
Justinas Staugaitis vadovavo I bei II Seimui (buvo Seimo vicepirmininkas ir Seimo Pirmininkas). Nuo 1923 m. rugpjûèio 10 d.
iki 1925 m. sausio 27 d. ëjo Seimo Pirmininko pareigas II Seime.
Dirbdamas Seimo Pirmininku, iðkilus reikalui, pavaduodavo Res(Nukelta á 10 p.)
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Ið kairës: Þemaièiø ir Telðiø vyskupijø vyskupø sàraðai Telðiø katedros sienos ámontuotose memorialinëse lentose, Telðiø vyskupijos kurija. Danguolës
Þelvytës nuotraukos

(Atkelta ið 9 p.)
publikos prezidentà. Jo vadovavimo laikotarpiu Seimas priëmë
Lietuvos Konstitucijà, þemës reformos projektà.
Svarbus buvo J. Staugaièio vaidmuo ir siekiant Lietuvos nepriklausomybës pripaþinimo tarptautiniu mastu. Jis dalyvavo derybose
su Vokietija, kuriø metu Lietuvos nepriklausomybë buvo pripaþinta
de facto. 1920 m. J. Staugaitis buvo Steigiamojo Seimo delegacijø,
siekusiø Lietuvos tarptautinio politinio pripaþinimo ir vykusiø á Londonà, Paryþiø bei Romà, vadovas. Plëtoti tarptautinius ryðius jam
padëjo tai, kad gerai mokëjo net 7 uþsienio kalbas. Anot jo artimøjø,
J. Staugaitis, pradëjæs dirbti vyskupu Þemaitijoje, bandë iðmokti ir
aðtuntàjà kalbà – þemaièiø, taèiau ði jam, zanavykui, buvusi neáveikiama...
J. Staugaitis daug pastangø ádëjo, kad Lietuvos nepriklausomybæ
pripaþintø ir Vatikanas. Tuo tikslu jo praðymu kelis kartus ðie klausimai buvo svarstomi Vatikane. 1919 m. jam nuvykus á Romà, Vatikanas Lietuvos nepriklausomybæ pripaþino de facto (de jure – 1922 m.).
J. Staugaièio pastangø dëka Vatikane buvo padëti Lietuvos diplomatinës atstovybës pagrindai.
Aukðtai tuo laikotarpiu buvo ávertinti jo nuopelnai katalikø Baþnyèiai. Bûdamas vienas ið átakingiausiø Lietuvos valstybës vadovø, jis
rûpinosi, kad bûtø sureguliuoti valstybës ir Baþnyèios santykiai.
1922 m. J. Staugaitis tapo Seinø kapitulos kanauninku, 1924 m.
jam suteiktas prelato vardas.
1926 m. pagal vyskupo popieþius Pijus XI paskelbë apaðtaliðkàjà
Konstitucijà, parengtà pagal Jurgio Matulaièio-Matulevièiaus projektà, kurioje ið pagrindø buvo pertvarkytas Lietuvos katalikø Baþnyèios
gyvenimas – daugiau nei 400 metø gyvavusi Þemaièiø vyskupija
padalinta á Telðiø, Panevëþio vyskupijas ir Kauno arkivyskupijà.
1926 m. á valdþià atëjus A. Smetonai, J. Staugaitis, kurio paþiûros gerokai skyrësi nuo A. Smetonos, savo noru pasitraukë ið politinio gyvenimo. Tais paèiais metais jis buvo paskirtas Telðiø vyskupu. Telðiø vyskupijà valdë septyniolika metø. Pradëjæs eiti ðias pareigas, ëmësi tvirtinti jam patikëtos naujai suformuotos vyskupijos pa-
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grindus. Jo rûpesèiu buvo pastatyta trijø aukðtø Telðiø kunigø seminarija, áspûdingi vyskupø rûmai (Telðiø vyskupijos kurija), vyskupija suskirstyta á 12 dekanatø. Jis steigë ir naujas parapijas, rûpinosi diecezijos kunigø ðvietimu, suorganizavo tris Eucharistinius
kongresus. Jo laikotarpiu Telðiø kunigø seminarijoje buvo árengta
biblioteka, fizikos kabinetas. J. Staugaitis rûpinosi, kad bûtø leidþiamas 1925 m. ákurtas vienas ið svarbiausiø þemaièiø kraðto laikraðèiø tarpukario metais – „Þemaièiø prietelius“ (leidyba nutraukta
1940 m.). Ðiame leidinyje ilgà laikà buvo spausdinami ir tekstai
þemaièiø kalba.
J. Staugaitis nepriklausomos Lietuvos metais buvo vienas ið
aktyviausiø Lietuvos vyskupø, palaikë ryðius su katalikø organizacijomis, kovojo uþ krikðèioniø demokratø veiklos ir þodþio laisvæ tuo laikotarpiu, kai parlamentas buvo paleistas. Tautininkams
valdant Lietuvà, tvirta ir nuosekli J. Staugaièio pozicija buvo svarbi
atrama katalikø veikëjams.
Mirë kun. Justinas Staugaitis 1943 m. liepos 8 d. Telðiuose. Jo
palaikai ilsisi Telðiø katedros rûsyje, apie tai primena memorialinë
lenta, pritvirtinta prie Telðiø katedros sienos.
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