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1873 metais Janulionis iš Daukučių nuvežė geležinkeliu savo 
sūnų Antaną, Sadulos Juozą, iš Vidėnių ir mane į Dinabarką*) 
įstatyt į realinę mokyklą. Apsigyvenome visi trys pas vokiečių 
kalbos mokytoją Magnusą Haufą. Į pirmąją klasę nebuvome 
priimti, kadangi visi turėjome po trylika metų: buvome per 
seni. Į antrąją klasę nepriėmė todėl, kad neganėtinai buvome 
išsilavinę, mažai žinių turėjome. Ir buvome palikti iki Kalėdų 
rengtis į antrąją klasę stoti.

Pas Haufą iš viso mokinių visokiose klasėse buvo apie dvi
dešimt. Mes visi trys lietuviai turėjome vieną atskirą kambariuką, 
kuris vadinosi „litovskaja komnata“. Mes lietuviai mokykloje 
buvome pirmutiniai.

Buvo pasamdytas mums mokytojas žydas. Jis labai sąžiningai 
mus mokė. Mokytojui daugiausia darbo buvo su Sadula ir Janu
lioniu kaip nedidelio gabumo vaikais. Man mokslas sekdavosi, 
ir erzindavau mokytoją visokiais savo išdykavimais. Už tai man 
dažnai tekdavo „pipirų“ iš Haufo arba iš Haufienės.

Haufas liepdavo man prižiūrėti kelis kanariukų lizdus, jiems 
gūžtas taisyti, mažus paukščiukus penėti. O naktimis tekdavo 
jam kaip kontūžytam Krimo kampanijoj šonus trinti visokiais 
spiritais. Man buvo duota dar pareiga šunį „Gastoną“ prižiūrėti, 

su kuriuo priemenėj ant didelės skrynios dažniausiai gulėdavau. 
Visos tos pareigos būdavo kraunamos man todėl, kad mano 
brolis už mane mažiau mokėdavo Haufui, negu Janulionio ir 
Sadulos tėvai.

Prieš Kalėdas laikėme egzaminus ir buvome priimti į antrąją 
klasę su sąlyga, kad išmoksime rusų kalbos. Bet kadangi menkai 
mokėjome rusų kalbos, tai visi trys turėjome pasilikti antrus 
metus 2–je klasėje. Taip ir atsitiko.  

Per atostogas visados lankydavaus tėviškėje ir noriai dirb
davau visokius darbus; tekdavo ir galvijus ganyti. Tiktai motutė 
nebeleisdavo manęs kiaulių ganyti kaip gimnazistui. O šiaip tai 
eidavau ir mėšlo vežti, ir grėbti.

Mokslus einant nežinau, už ką visų klasių mokiniai mane 
daugiausia mylėdavo, kaip Sadulą ir Janulionį, ir dažnai man  do
vanodavo visokių reikalingų daiktų, sakysime, kad ir knygų.

Man būnant 3–je klasėje Haufo šeimoj atsitiko nelaimė. 
Jo žmona, graži, jauna ir pasileidusi moteriškė, turėdavo nerei
kalingai artimų santykių su vyresniųjų klasių mokiniais. Ji ne
buvo mokytoja.  Vieną naktį, gulėdamas su Gastonu karidory 
prieš miegotinio Haufienės kambario duris, atbudęs turėjau 
girdėti, kaip žmona skaudžiai dejavo, vaitavo... Vyras ją ramino. 

Prof.Povilo Matulionio 
atsiminimai

 (1873–1885)

*) Taip tais laikais vadintas Daugpilis („Žemės ūkio“ pastaba)

Prof. P. Matulionio šeima: sėdi sūnus Algirdas, žmona Sofija, Povilas, stovi duktė Marija, sūnus Vytautas. 1920 11 14
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Ryto metą gi Haufas liepė man pasiimti nedidelę dėžutę ir didelį 
ilgą virtuvės peilį, bige vadinamą, ir abu išėjome už miesto. 
Haufas iškasė su bige duobelę, ir ten tą dėžutę užkasėme. Haufas 
tada man griežtai pasakė niekam apie tai nė žodžio nesakyti. Tik 
dabar aš pirmą kartą išsitariau.

Turėdavau matyti daug negražių scenų Haufienės su moki
niais, kurie ją keikdavo bjauriausiais žodžiais. Bet aš vis dėlto 
nesuprasdavau, už ką ją taip bjauriai keikdavo. Tiktai žinau viena, 
kad ji labai menkai mus valgydindavo, ir aš ne vieną kartą duo
nos „pasivogdavau“ iš bufeto arba išmelsdavau iš tarnaičių.

Per Vienus pietus V–sios klasės mokinys Bolondzis iš 
Vilniaus, turtingų gyventojų sūnus, suvalgęs duotą jam vieną 
kotletą, paprašė Haufienės antro kotlieto. Haufienė jam nedavė. 
Tas užpykęs ją pavadino „sikša“. Ką tas žodis tikrai reiškia, aš ir 
lig šiol nežinau. Šeimininkė užpykusi šaukėsi vyro, kuris staiga 
priėjęs prie Bolondzio kirto jam per burną. Bolondzis atgal jam 
atkirto. Prasidėjo muštynės. Dėl to įvykio Haufas buvo iškeltas įš 
Dinabarko į Tobolską. Nuo šių dienų prasideda mano klajonė.

Kitais metais vasarą, prieš pat šv. Petro ir Povilo dieną (1876 
m.) sudegė Kupiškis (1874 m. aš buvau II–je klasėje, 1875 m. 
– III–je k., 1876 m. irgi III–je k.; gaisras buvo 1876 m.).

Labai sunkiai perėjęs dėl rusų kalbos į trečiąją klasę ir dabar 
vėl paliktas antrus metus toj pačioj klasėj dėl rusų kalbos nemo
kėjimo, kaip minėjau, sulaukiau išsikeliant Haufo iš Dinabarko. 
Taip pat tuo metu atsitiko ir minėtoji nelaimė su Haufu.

Tuomet vasarą 1876 m. ištiko Kupišky gaisras: išdegė mies
telio vidurys. Supleškėjo ir mano tėviškės visos trobos. Mano 
namiškiai visiškai suvargo.

Po vasaros atostogų vėl maniau važiuoti mokytis. Tariausi su 
broliu. Jis man parodė beturįs šešis rublius ir pasakė: „Va, broliuk, 
visam kam, – ką matai, teturiu šešis rublius. Duodu jų pusę tau, o 
iš kitos pusės pradėsiu trobas statyti. Jeigu gali mokytis – važiuok. 
Jei negali, tai man ir Dievas atleis. Ir žiemą pašalpos tau negalėsiu 
duoti pinigais, jei tik retkarčias nusiųsiu mėsos“.

Aš su trimis rubliais ir su nedideliu ryšulėliu drapanų ir 
knygų išvažiavau į Dinabarką. Išleidęs geležinkeliui 1 rublį 30 
kapeikų ir nežinodamas, kur apsistoti, persikėliau per Dauguvą, 
atsisėdau prie upės sargo namelių ir ėmiau galvoti, iš ko pradėti 
gyventi. Saulei besileidžiant mane apėmė didelis graudulys ir aš 
pradėjau skurdžiai verkti. Eidamas pro šalį, sargas paklausė, ko aš 
verkiąs. Pradžioj nenorėjau jam sakyti, bet paskiau prisipažinau 
neturįs nakvynės ir pažįstamų ir labai mažai pinigų tegavęs. 
Prašiau jį priimti pas save ryšulėlį, sakydamas, kad pats perna
kvosiąs Dauguvos pakrantėje tarpu sukrautų malkų. Taip aš ir 
nakvodavau keletą nakčių. Bet pagaliau sargui pagailo manęs ir 
leido jis man vėlai vakare sutemus niekam nematant ateiti į jo 
trobą ir nakvoti, kad vėl rytą saulei tekant, irgi niekam nematant, 
iš jo išeičiau. Jis kitaip ir norėdamas negalėjo pasielgti, kadangi 
jam buvo vyriausybės užginta nieko neleist į savo trobelę. Pas 
sargą pernakvojau keletą nakčių. Paskum sargas iš baimės, kad 
vyriausybė nesužinotų, liepė jau man nebeateiti. Tuomet aš 
sugalvojau apsigyventi už miesto pušyne apleistųjų rusų kariuo
menės lagerių iš lentų sumuštoj apicieriaus palapinėj. Pradėjau 
nieko negaišdamas aš ją taikinti prie nakvynės, pasidariau šluotą 
išsišluoti, bet neilgam. Netrukus mane užklupo du kareiviai 
saugoję lagerį. Jie rūsčiai mane paklausė, kas aš toks ir ką čia 
darąs. Aš atvirai jiems atsakiau savo padėjimą ir siekimus. Ir jie 
taip susigraudeno, kad net būtų leidę man apsigyventi, bet bijojo 
ir tik patarė man pasiprašyti leidimo iš jų kuopos feldfebelio. 
Aš nuėjau pas feldfebelį ir paprašiau leidimo. Feldfebelis ne tik 

nedavė man leidimo, bet ir išplūdo tokiais rusų kalbos žodžiais, 
kokių aš nebuvau girdėjęs. Mat, feldfebelis buvo piktas ant visų 
realistų mokinių už tai, kad praeitais metais jis buvo pakviestas 
mūsų gimnastikos mokytoju, bet, nesuvaldęs išdykusių moki
nių, turėjo savo vietą perleisti karininkui, kurio mes daugiau 
bijodavom. Išdergtas feldfebelio, aš eidamas vėl ėmiau gailiai 
verkti. Dabar vėl man teko tarpu malkų nakvoti. Valgydavau 
sausą duoną užsigerdamas Dauguvos vandeniu.

Vieną gražų vakarą vėl, sėdėdamas prie sargo būdelės ir 
besigražiuodamas saulės nusileidimu, netikėtai buvau rastas 
dviejų savo klasės draugų, intendantūros pulkininkų sūnų 
– Kramarenkos ir Kellero. Nors pirmiau su jais klasėj kasdien 
matydavaus, betgi nieko jie negirdėjo ir nežinojo, kaip ir kur aš 
gyvenu. Dabar jie, pasisveikinę šalia atsisėdę, pradėjo klausinėti, 
kur mano butas. Pradžioj išsisukiojau, nenorėjau teisybės sakytis, 
bet prispirtas rimtai turėjau pasakyti visą tiesą. Jie tuojau nuėjo 
pas savo tėvus ir paprašė Kramarenkos, prižiūrėjusio didelius 
dviejų aukštų Pankavo namus. Jie išprašė jo leisti man apsigy
venti dideliame bute – išėjusios į karą su turkais kariuomenės 
kareivinėse. Atbėgę draugai paėmė mano ryšulėlius, nunešė, ir 
aš apsigyvenau vienas devyniuose dideliuose kambariuose. 

Bet čia sutikau naują priešą: kareiviai išeidami paliko tokią 
daugybę blusų, kad net mano čerkasinės pilkos kelnės nuo jų 
blizgėte blizgėjo. Jei žiūri žemėn, tai jos šokinėdamas išrodo, lyg 
koks lietus lyja. Paskutiniais skatikais pirkaus persiškųjų miltelių 
vaistinėje ir, save jais apsibarstęs ratu, galėdavau užmigti. Bet 
antrosios nakties vakare atsigulęs išgirdau į duris barškinant. 
Paklausiau, kas eina. Išgirdau švelnų jaunos moteriškės balsą. 
Moteriškė reikalavo manęs atidaryti duris. Aš apsitaisęs įsileidau 
ir išvydau gražią jauną mergaitę, kuri pasisakė esanti mano 
draugo Kellero sesuo ir atėjusi manęs kviesti pas savo tėvus 
vakarieniauti. Griežtai atsisakiau, nors ji ir pyko. 

Bet nuo to laiko visos mokyklos mokiniai sužinojo, kur ir 
kaip aš gyvenu, ir pradėjo nešti man visokių valgymų tiek, kad 
jie būtų supuvę arba supelėję, jeigu jie patys, tie mano svečiai, 
nebūtų padėję valgyti mane belankydami. Pasibaigus pamokoms 
iki vėlos nakties nebūdavo valandos, kad pas mane nebūtų buvę 
po keletą svečių. Su svečiais neregėtai būdavo linksmu ir malo
nu. Jų užuojautos aš neatjausdavau: jie taip mandagiai elgdavosi. 
Daug rasdavau dovanų, nežinodamas, kas jas man atnešęs palik
davo. Blusos kažin kodėl sumažėjo: spėjau, kad išnešiojo svečiai. 
Ir aš taip gyvenau arti mėnesio, kol draugai mane nusikvietė į 
bendrabutį. Tą bendrabutį laikė Zebickienė. Jame buvo keliolika 
mokinių; taigi šeimininkė pasiryžo ir mane išlaikyti.

Rusų kalba pasidarė man lengvesnė. Be pamokų, pradėjau 
skaityti ir šiaip kur kokias nutverdamas knygas. Dievobaimin
gumo paprotys ir čionai mane rytais ir vakarais klupdydavo. Bet 
visokių klasių ir įvairių tikėjimų draugai nė vieno karto manęs  
neužgavo už tai. Zebickienės sesuo, gyvenusi savuose namuose 
netoli nuo bendrabučio ir turėjusi seną vyrą generolą, dažnai 
vakarais viešėdavo pas savo seserį ir linksmai, bet mandagiai 
leisdavo laiką su vyresniųjų klasių mokiniais. Ji, pažinusi mane, 
pasiuvo keletą gručių skalbinių.

Zebickienės dukterys augo mano nešiojamos. Vyresnioji 
duktė Elena išaugo į Šiaulių advokato Lukomskio žmoną, antroji, 
Ona, išaugo į Tarpato chirurgijos profesoriaus Rostovcevo žmo
ną, trečioji, Emilija, išaugo dantiste, vedusi Šiauliuose Zubovo 
rūmuose viešąją biblioteką.

Perėjau į IV–ją klasę rusų kalbos turėdamas tris („3–“) su 
minusu. Atostogomis buvau nukviestas į Vitebsko gub. Polocko 
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aps. Zarakovskio dvarą „Svolną“ rengt į I–ją klasę jo sūnų. Per 
vasarą negabus mokinys įprato tiek pat dirbti, kiek ir aš. Nak
timis perskaičiau ten rastą gana didelį rusų ir lenkų kalbomis 
knygyną. Mane lenkiškai išmokė mano mokinio sesers, jau 
baigusios Varšuvos pensijonus.  Skaitymas buvo toks narsus, 
kad net žurnaluose nepraleisdavau neišsprendęs šaradžių ir 
matematiškųjų uždavinių. Aš tiek mėgdavau tokius galvosūkius 
spręsti, kad net vienas uždavinys buvo dvi dienas kamuojamas 
ir tik naktį bemiegant išspręstas. Tuojau, jį išsprendęs, užside
giau žvakę ir užrašiau, kad neužmirščiau. Rytą pakartojau jį, ir 
pamačiau, kad tikrai jis buvęs per miegą išspręstas. 

Mano mokinys gražiai įstojo į mokyklą ir senis Zarakauskas 
siūlė man pamokėjimą, pinigų dovaną. Bet aš jos nepriėmiau, 
sakydamas, kad jam malonumas suteiktas mano pareigų.

IV–je klasėje mokslas man taip sekėsi ir perskaitytoji Zara
kausko biblioteka mane taip apšvietė, jog pirmasai rašomasis 
darbas nustebino mokytoją Vesiną, kuris tą darbą ne tiktai 
perskaitė ketvirtajai klasei balsiai mokiniams, bet ir jį skaitė 
vyresniųjų klasių mokiniams kaipo gerą pavyzdį. Nuo to laiko 
rusų kalbos nebeturėdavau kitokio pažymio, kaip tik „5“ ligi 
galo, nors mokytojai keisdavosi.

Vl–je klasėje mokslo metų pabaigoje labai reikalaująs mo
kinių tobulo rusų kalbos mokėjimo mokytojas buvo davęs 
rašomąjį darbą, kurio tema buvo „Ekaterina II i eja značenije 
dlia Rossiji“. Paskirtu laiku, visiems padavus rašomuosius dar
bus, aš nepadaviau. Paklaustas mokytojo Preobraženskio, kam 
aš rašinio nepadavęs, prisipažinau jam vienam, kad jo negalįs 
duoti todėl, kad bijąs to rezultatų. Jis permanė mane, darbo 
nereikalavo, žinių netikrino ir metinį pažymį atestate įrašė „5“, 
kadangi ne tik tas mokytojas, bet ir kiti sakydavo mane niekados 
nieko nemeluojant.

Bebūnant IV–je klasėje mokyklos vyresnybė paskyrė mane 
pusvyresniu bendrabuty Žukauskienės, turėjusios, be savo trijų 
sūnų, dar keletą svetimų mokinių. Žukauskienė buvo žmona 
seniuko Kupiškio vaistininko, kuris buvo pasilikęs gyventi 
Kupišky. Jo žmona, leisdama sūnus į mokslą, gyveno Dinabarke. 
Norėdama iš svetimų mokinių geresnio pelno turėti, ji tiek blogai 
visus maitindavo, kad net mane, tą „pusvyresnį“, draugai spirda
vo apskųsti tokią šeimininkę mokyklos inspektoriui.

Aš nesiskundžiau. Bet vieną kartą, Žukauskienei nenusise
kus tinkamai iškepti bandelių, tuo tarpu kai draugai turėjo 
valgyti jas beveik žalias, jie įpykę grasino mane, kad, esą, jei aš 
neapskųsiąs inspektoriui šeimininkės, tai jie mane apskųsią. 
Pasakiau šeimininkei ir paėmiau į popierių suvyniojęs riekelę 
žalio pyrago visiems matant, tartum norėdamas tą pyragą 
parodyti mokyklos vedėjui. Betgi to aš nepadariau. Dėl tokio 
savo atviraus elgesio susilaukiau iš Žukauskienės tokio didelio 
keršto, kuris bemaž manęs neišstūmė iš mokyklos. Ji mane 
įskundė kun. kapel. Aleknai, kad aš esąs paleistuvis, kalbąs prieš 
tikėjimą, Jėzų Kristų vadinąs mokiniams šuleriu ir t. t.; be to, 
kad aš, būdamas III–je klasėje, gyvenęs su upės sargo žmona, 
ir dar pritauškė visokių niekų.

Vienąkart kapelionas kun. Alekna mane paklausė tikybos 
pamokos. Aš atsakiau, kaip ir visuomet, bažnytinę istoriją be 
jokios klaidos, kadangi istoriją, geografiją ir visa, kas surišta su 
tokiais mokslais, mėgdavau mokytis. Kun. Alekna man žurnale 
pažymėjo už atsakymą tris („3–“) su minusu. Aš bailiai atsistojęs 
pasiklausiau, kam jis sumažinęs man pažymį. Kunigas atsakė, 
kad aš jau virstąs kažkokiu bedieviu ir kad jam, kaip kunigui, tai 
nesmagu ir nemalonu girdėti. Aš nieko nesupratau: nežinojau, 

kas čia pasidarę. Po kelių dienų mokyklos direktorius Kniaze
vas, išmintingas ir mylįs jaunimą žmogus, turėjo tardyti. Visi 
tardymai ir mano įtarinėjimai pasirodė grynu šmeižtu, ir aš 
nenukentėjau. Tą košę užvirusi buvo, paskui pasirodė, ne kas 
kitas, kaip tik ant manęs įtūžusi Žukauskienė. 

Pasinaudodamas proga pasakysiu, kad apie tikėjimą labai 
negražiai kalbėdavo Žukauskienės vyresnysis sūnus Eugenijus, 
ne kas kitas, kuris daug buvo prisiklausęs ir prisimokęs visokių 
niekų savo tėvo vaistinėje iš vaistininko mokinių. Žukauskie
nė, žinodama, kad jos sūnus daug kartų atvirai tyčiodavęsis iš 
tikėjimo, ir bijodama, kad aš supykdytas nepraneščiau, tai ji pa
siskubino, mesdama savo sūnaus kaltę man. Vis dėlto tardymo 
metu, man besiteisinant, niekas apie Eugenijaus pasielgimą 
nežinojo.

Kitais metais man mokslas taip sekėsi, kad net patys moky
tojai prirodydavo man pamokų iš šalies ir inspekcija leisdavo 
man išimtinai gyventi ne pas gimines ir ne bendrabučiuose, bet 
atskirai, kaip aš galėdavau ir išmanydavau, nors toks „leidimas“ 
ir prieštaraudavo mokyklos taisyklėms. 

Kitus bemokydamas, užsidirbdavau kartais per mėnesį lig 
6–8 rublių. Iš tų pinigų turėdavau nuomotis kambarį, maitintis 
ir drapanų įsitaisyti. Dažnai atsitikdavo, kad gale mėnesio man 
neužtekdavo pinigų ir reikėdavo nevalgiusiam būti arba misti 
viena duona, gira ir retkarčiais silke. 

Būdamas V–je klasėje Dinabarke, gatvėje netikėtai sutikau 
iš Kupiškio žyduką Abrumkę (Abromą) Farbei, kurs, išėjęs 
talmudą pas Kupiškio melamedus, atvyko į Dinabarką talmu
do mokytis pas mokslingesnius melamedus. Jis taip skurdžiai 
gyveno Dinabarke, kad net maitindavos iš eilės pas kitus žydus. 
Aš jį pasikviečiau apsigyventi su manimi mažame kambarėlyje 
ir valgydavome tą, ko aš turėdavau, t. y. dažniausiai nieko ne
valgydavome. Mėginau jį rengt į IV–ją klasę, kadangi jau buvo 
suaugęs vyriokas, bet pasirodė labai negabus. Jis man dažnai 
padėdavo tuo, kad, būdamas mano ekonomu, man būnant mo
kykloje, paruošdavo pietų, t. y. nupirkdavo duonos, giros arba ko 
kito. Bet dažnai jis, neturėdamas pinigų, nežiniomis užstatydavo 
mano drapanas. Gale mėnesio mes jas išsipirkdavom.

Vienu tarpu gyvenau pas tokią skalbėją. Šalia manęs kitame 
kambary gyveno du kalviai, su kuriais aš labai buvau susigy
venęs. Skalbėjos būta pasileidusios, ir vienąkart, nubodus jai 
kalviams, ji pamėgino mane užkliudyti. Bet kitą rytą aš, pasi
skolijęs rogutes, susikroviau savo visą turtą ir nusivežiau viską 
į surastą kitą butą. Skalbėja mėgino mane atšaukti atgal, bet aš 
nebesutikau.

Kaip tiktai tuo laiku mano brolis, atlikęs rusų su turkais 
kampaniją ir norėdamas gauti tarnybą, apsigyveno laikinai su 
manim Dinabarke, manydamas gauti kaptinarmistro vietą prie 
intendantūros sandėlių. Gyvenome su juo mėnesį. Per tą laiką 
jis turėjo būti išmėgintas, ar tinkąs tokiai vietai. Vienąkart, pri
spaustas bado ir patyręs mane badaujant, grįždamas iš sandėlių 
namo parsinešė kišenėj įsipylęs miežienių kruopų. Mes jas išsi
virę suvalgėm, bet to užteko, kad jo bandymas nenusidavė jam 
ir buvo į tarnybą nepriimtas. Paskum jis gavo vietą Nižegorodo 
gubernijoj prie Viksos fabrikų, kur ištarnavo 37 metus ir mirė 
fabriko iškilmingai ir su didele pagarba palaidotas. 

Nežiūrint į sunkenybes V—Vl klasėse materiališkąsias, 
man mokslas sekdavosi. Mat, literatūros kūrinių skaitymas 
palengvino visus mokslus permanyti, labiausiai kur reikėdavo 
tikslingo samprotavimo ir įsivaizdavimo – mechanika, braižyba, 
braižomoji geometrija, nebekalbant apie geografiją ir istoriją, 
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kur buvau išimtinai geru mokiniu. Ir šitiems mokslo dalykams 
ligi galo mažiau kaip „5“ neturėjau. Rusų kalba ir bažnytinė 
rusų kalba ir rašomieji darbai tiek man sekdavosi, kad ir už juos 
negaudavau mažiau kaip „5“. Anais laikais mokytoju buvo filo
logas ir pedagogas Preobraženskis. Tad ir reikėdavo permanyti 
mokomąjį dalyką.

Tai, kad aš nusimanydavau ir gyvai reaguodavau, padėjo 
man įsigyti garsaus repetitoriaus vardą. Būdavau tinginių moki
nių padėjėjas: viską išaiškindavau, ir jie greit pasitaisydavo. 
Buvo toks iš Šeduvos Steponavičius, kuris dėl nepaslankaus 
geografijos mokymosi būtų turėjęs ir iš mokyklos išeiti. Tuo 
pasinaudodamas, kreipėsi pats į mane, kad pamokyčiau. Aš jį 
uždariau 2–3 dienas prieš egzaminus ir viską išaiškinau. Žinių 
užteko, ir lengvai perėjo į kitą klasę. Jis buvo papratęs mokytis 
atmintinai, taip sakant – kaldavo. Ką jis vaikas padarys, kad 
nemokėjo mokytis. Taip būdavo ir su kitais mokiniais.

Pabaigęs 6–sias klases ir gavęs atestatą, perėjau į 7–ją klasę, 
kuri vadinosi papildomoji, duodanti teisę stoti į aukštąją mo
kyklą. Aš pasirinkau chemijos skyrių ir labai pasinaudojau. 
Nors chemijos teorijos nesupratau, bet labai pamėgau analizes ir 
technologiją. Šios žinios man ne tiktai palengvino darbą miškų 
institute, bet ir gyvenime padėdavo permanyti dalykus, prekes, 
jų rūšiavimą, kainą. Tai atsitiko, žinoma, ir todėl, kad chemijos 
mokytoju buvo inžinierius chemikas Navickis, mylimas žmogus, 
kuris paskui buvo profesoriumi.

7–ją klasę einant, atsitiko žymus Rusijoje įvykis, taip pat 
ir realinėje mokykloje. Fiziologiją dėstydavo direktorius A. F. 
Kniazevas. Tai būta šviesaus žmogaus, apolitiko, mėgstančio savo 
gamtos mokslus ir mylinčio jaunuomenę, nors būdavo labai rūs
tus. Tai buvo pavasarį. Atėjo į klasę per pirmąją pamoką. Laukėm 
pradedant dėstyti. Bet jis neramus atsistojo ir drebančiu balsu 
ėmė mums sakyti, kad Rusijoje didelė nelaimė: miręs teisybės ir 
visų pavargusiųjų žmonių drąsus gynėjas, kur dėl teisybės savęs 
išsižadėjęs ir į kartuves ėjęs, – miręs Dostojevskis. Mes pastebėjom 
akyse ašaras. Tai padare man didžiulį įspūdį. Mano galvoje dėl 
paties direktoriaus asmenybės supratimo viskas galvoje persivertė, 
kadangi man paaiškėjo, kad žiauraus valdininko mundiere buvęs 
didelis idealistas ir teisybės mylėtojas. Nuo to aš pamilau Kniazevą, 
ir gyvenime su juo paskum susitikdavom kaip dideli draugai.

Kai 81–siais metais buvo nužudytas Aleksandras II, tas pats 
Kniazevas skelbė mokiniams savo pasipiktinimą galvažudžiu, 
bet niekas nepastebėjo nei jam įvykį pranešant, nei per bendrąją 
panichidą nei ašaros akyse, nei balso drebant. Ir mes, vaikai, 
sutikome to caro mirtį tiktai kaip šaltą faktą.

Pabaigus mokyklą, vasarą kuopa mokinių, susimetusi į 
„Rygos“ viešbutį, linksminosi. Teko ir man ten būti. Atsitiktinai 
pasimaišė mokytojas Šafranovas. Begeriant alų, jis klausinėjo, kas 
kur mano stoti eiti toliau mokslų. Manęs paklausęs sužinojo, kad 
aš noriu stot į miškų institutą. Pasiūlė man savo protekciją, nes jo 
brolis Mikalojus kaip tik buvo to instituto direktorium. Norėjo 
duoti rekomendaciją. Aš, kaip visuomet ir paskiau būdavo, tos 
rekomendacijos nepriėmiau dėl to, kad nupratau nuo pašalinės 
pašalpos. Tik tas man malonu, ką paimu savomis rankomis. 

Važiuodamas į Petaburką teturėjau 40 rublių, kuriuos besi
rengdamas egzaminų ir pragyvenau. Kad pakliūtum į aukštąją 
mokyklą, tuomet buvo priprasta paduoti prašymus bent į kelias 
mokyklas. Aš padaviau po prašymą miškų institutui, techno
logijos institutui ir civilinės statybos institutui. Į miškų institutą 
nepatekau už rusų kalbos rašto darbą. Į technologijos institutą 
nepakliuvau dėl matematikos „5“ ir „4“, bet fizikos „3“, o į sta
tybos institutą nepakliuvau iš visų: matematikos „5“, braižybos 

„275/109“, kadangi buvo didžiausias konkursas: vienai vakuojamai 
vietai būdavo po 7–10 žmonių. Bet dažnai su tokiais pažymiais, 
palaukus Petarburke mėnesį kitą, būdavo galima vistiek įstoti, 
kai išlaikiusieji egzaminus bent keliose mokslo įstaigose nusis
tovėdavo. Tuo tarpu turėjau mesti Petrapilį dėl lėšų. Grįžau į 
Dinabarką pamokomis verstis.

Sugrįžęs į Dinabarką, pirmučiausiai turėjau atlikti kariuome
nės pareigas Kupiškio valsčiuje, kadangi 7–je klasėje besimokant 
man jau buvo sukakę 21 meteliai ir tebuvau atidėtas tik viene
rius metus mokyklą baigti. Parvykęs į Kupiškį, laukiau ėmimo 
dienos belankydamas Kupiškio kleboniją, kurią valdė tuomet 
kun. K. Kuzminas, pažinęs mane iš kūdikystės dienų ir sekęs 
visą laiką mano mokymąsi. Lapkričio 3 dieną vakare, atvykęs į 
kleboniją, radau kleboną geriant arbatą su daktaru Maigiu (Moi
giu, tėvu dabartinio Panevėžio notaro Jono Moigio, žinomojo 
visuomenininko), kuris buvo atvažiavęs komisijoje dalyvauti 
kaipo apskrities gydytojas. Begeriant arbatą kunigas Kuzminas 
paklausė, ar nenorėčiau nestot į kariuomenę ir kad tuo reikalu 
galįs padėti tas daktaras Maigys, šiaip aplenkėjęs žmogus. Aš 
atsakiau: „Jeigu pakliūčiau į kariuomenę, tai ji man nebūtų ilga 
ir sunki, – iš viso pusantrų metų ir dar privilegijuotas. Šeimynai 
aš nereikalingas. Vietoj manęs pakliūtų mano kaimynas, tai iš 
jo du blogumai: kaimynui reikėtų į kariuomenę eiti ir šeimai 
gali būti nuostoliai. Jeigu aš nestočiau, tai būtų gerumas man 
vienam, nes pagreitinčiau mokslą. Todėl nei noriu, nei nenoriu: 
kaip bus, taip bus gerai“.

Su tuo devizu rytą stojau į komisiją, kur radau kitą privi
legijuotą ligi 4 klasių draugą Vitoldą Hoppeną, toliau mokslo 
negalėjusį eiti dėl riebumo, tinginiavimo, ir išėjęs iš mokyklos 
greit vedė. Komisijos mes buvom abu paleisti: Hoppenas iš 
tukumo, aš iš liesumo, kadangi krūtinės man nerasta dviejų 
verškų platumo. Kai karo gydytojas išklausęs tą pasakė, tai Mai
gys atsistojęs komisijai pranešė, kad jo aš pacientas ir jis žinąs 
mane negalaujant ir todėl aš turįs būti atleistas. Tapau ratniku 
opolčencu (atsarginiu). Tai buvo 1882 m. rudenį. Grįždamas 
iš valsčiaus pajutau širdies lengvumą, kad man kariuomenėje 
tarnaujant nebereikės gaišti. To padilgintas, skubinaus pas 
kun. Kuzminą, kuriam linksmas pasigyriau. Prityręs kunigas 
suprato, kad gera proga mano valią sunaudoti. Jis paklausė, ar 
aš nenorėčiau dabar į kunigų seminariją važiuoti, nes jau laisvas 
dabar. Aš nedaug galvodamas sutikau važiuoti. Iki traukinio apie 
dvi valandos laiko. Jis sušuko: „Pranciškau, pakinkyk arklius!“ 
Netrukus jau mes važiavom į Kauną su kunigu. Bet kelyje, at
sistojęs kur vagono patamsy, aš vienas kampe ėmiau galvoti, ką 
esu padaręs, ir labai nusiminiau. Grįžti gi nebuvo patogu, taip 
pat ir šokti iš vagono nebuvo kaip. Nuvažiavom iki Kuršėnų pas 
jo brolį vaistininką Joną: pernakvojom. Ten mane nusiminusį vis 
drąsino, kad iš manęs būsiąs tikrai geras kunigas. Netrukus vėl 
išvažiavom į Kauną. Iš traukinio stačiai į seminariją nušiaušėm. 
Einant jos senuose rūmuose ilgu karidorium ir girdint iš celių 
klierikų graudžius giedojimus, juntant visur drėgmę, mane 
pagavo toks klaikumas, kad aš stačiai stabtelėjau ir paskelbiau 
savo geradariui žilajam kunigui Kuzminui, kad toliau nebeisiu. 
Jis pyktelėjęs parodė man savo žilus plaukus, sakydamas: „Tu 
užgauni ne tiktai mano jausmus, bet ir žilus plaukus išjuoki“. Aš 
susigėdau. Pamojęs ranka, ištariau: „Einu“. Nuėjome pas semina
rijos inspektorių, paskum tapusį vyskupu, A. Baranauską, kuris 
jau žinojo, kad aš realėje mokykloje esu pasižymėjęs gamtos 
mokslu. Pradėjo man iškalbingai aiškinti, kad gamtos mokslai 
su chemija ir fizika daugiau niekas, kaip vartai į teologiją. Aš 
galvojau iš jo motyvavimo, kad apie chemiją ne per daugiausiai 



ŽEMĖS ŪKISPaveldas

13

supratęs, bet nesipriešinau. Iš kun. Baranausko pakliuvom pas 
seminarijos rektorių kun. Račkauską, kuris pažiūrėjo į mane 
senomis akimis, kažin kam palinksiavo galva.

Tą patį vakarą kun. Kuzminas išvažiavo, o aš apsigyvenau 
seminarijoje. Buvau priimtas be egzaminų kaip aspirantas iki 
patvirtins vyriausybė. Prasidėjo klieriko gyvenimas. Lankydavau 
pamokas, keldavaus anksti su kitais, rinkdavomės poteriauti, 
klausydavaus lotyniškai dėstomų mokslo dalykų. Kan. Jaunius 
dėstė kažkokį mokslą tiktai lotyniškai. Retkarčiais mane pa
klausdavo pašaukdamas „dominus Matulionis“. Nesupratęs nė 
klausimo, neišmokęs atsakyti, aš stovėjau, kaip baslys. Jaunius 
dar kažką pasakęs, paleisdavo mane žodžiais: „satis dominus 
Matulionis“. Suprasdavau, kad jau reikdavo sėstis. Atėjo man 
vieną kartą į galvą mintis, kad, jei aš ne klierikas, bet tiktai 
aspirantas, ar reiktų man penktą valandą ryto keltis ir vaikš
čioti poteriauti. Kad tą klausimą išspręstų, kreipiausi į rektorių 
kun. Račkauską. Žinoma, sunkia man lenkų kalba jis man 
atsakė: „Nie bierzcie pić gorąco, bo oparzyćie się“. Bet aš vis 
dėlto vaikščiojau, neatsižvelgdamas į tokį patarimą, norėdamas 
smulkiai ištirti visą seminarijos gyvenimą. Istorijos ir geogra
fijos mokytojai, pasauliniai rusai, man paprašius, leido man jų 
pamokų nelankyti. O klierikams rašydavau rusų kalbos rašinius 
ir skaitinėdavau pasislėpęs atgabentus iš Kupiškio gamtos ir 
matematikos mokslų vadovėlius. 

Klierikuose pajutau daugybę meilės Lietuvai. Bet visa, kas 
lietuviška, dar tais laikais buvo prislėgta, uždrausta, išpeikia
ma. Tiktai pašnibždomis prievakario valandomis tebūdavo 
kalbama apie Lietuvą, lietuvių kalbą ir nesuprantama man nei 
tuomet, nei paskiau, kam jie kun. Baranausko dėstomą pusle
galiai lietuvių kalbą „šnypštyne“ vadindavo. Iš man artimesnių 
klierikų buvo Valentas, Viksva, Tumėnas, Žebrys (Amerikoj 
dirbo), Valančiauskas ir kiti. Tačiau aš visuomet jaučiau, kad 
mes esame prižiūrimi pačių klierikų dekonų, kurie stropiai 
sekdavo kiekvieną  mūsų žingsnį ir tuoj pranešdavo vyresny
bei. Taip susipažinęs su vienu pagyvenusiu klieriku, buvusiu 
farmaceutu, aš jį paklausiau, kam jis įstojęs į seminariją. Jis 
man paaiškino, kad bjaurus pasauliškas gyvenimas jį nuvar
ginęs, nervus suardęs ir jis norįs kunige rasti žmogaus pasky
rimui vietą. Rodos, tas nekaltas mano pasiklausimas negalėjo 
turėti jokių rezultatų. Betgi buvau pašauktas seminarijos vyres
nybės ir išbartas už tokį paklausimą. Tuo tarpu uoliai skaityda
vau Nikolas’o katalikybės filosofiją ir stebėdavaus, kaip teologai 
gudriai suradę ryšius tarp empiriškųjų mokslų ir tarp teologi
jos metafiziškųjų dėsnių.

Logikos atžvilgiu aš neradau prieštaravimų. Bet jausmai 
ir nuovoka man aiškino, kad tie ryšiai bene bus dirbtini ir sil
pnoki. Taip manyje kilo didžiausia kova dėl mano viduje su
sidariusio dualizmo1). Iš vienos pusės kunigo pasišventimas, 
nesuprantamos realiečio protui abstrakcijos nors iš moralės, 
iš kitos pusės realus gamtos mokslų pažinimas, tų mokslų 
neaprėpiamas platumas ir didybė, siekianti patį Dievą ir tuo 
būdu kiek nevienodas siekimas su teologais. Su kunigo par
eigomis buvo susytas ir Lietuvoje apsigyvenimo klausimas ir 
tarnavimas savo žmonėms. O išėjęs aukštąją mokyklą ir bū

damas šiaip kokiu specialistu numačiau, kad turėsiu pamesti 
savo kraštą ir rusams, svetimai kultūrai tarnauti, kuri kaip tik
tai mūsų kraštą jodo. Kas daryti? Į kurią pusę svertis? Ir tas 
dualizmas taip buvo man sunkus, kankinąs, kad net aš, no
rėdamas juo nusikratyti, vakarais eidavau sau vienas į tamsią 
seminarijos bažnyčią ir klūpodamas su ašaromis prašydavau 
Dievą išspręsti man vidinį ginčą. Palengvinimo nebuvo. Pasi
skundžiau klierikui. Jis patarė eiti pagalbos pas mokytoją, ku
nigą Varanavičių, lenką. Nuėjau. Pasisakiau. Jis vietoj patarimo 
davė man keletą mažučių brošiūrėlių lenkų kalba. Viena iš jų 
mokė, kaip reikia melstis, kad nusikratytum pagundų. Ten 
buvo patariama, kad reikia klūpoti daug valandų plikais keliais 
ant akmeninių, geriau, nelygių, grindų, turėti pakeltas aukštyn 
rankas ir t. t. Aš persigandau. Galvojau sau, kad mokoma, kaip 
kankinti laisvąją žmogaus sielą, kaip ją naikinti ir slopinti žmo
gaus protą, jausmus – didžiausias Dievo dovanas. Taigi nuta
riau nebepasilikti. Ir jau gruodžio mėnesio pusėje visai buvau 
nusistatęs seminarijoje nelikti, sulaukti Kalėdų, niekam nieko 
nesakius išvažiuoti ir nebegrįžti. Prieš Kalėdas labai uoliai at
likau regulekcijas su visais kitais, išpažinties priėjau pas kan. 
Jaunių, kuris man pasakė, kad nereikia peikti to, ko nesupran
ti, kaip nereikia peikti matematikos uždavinio autoriaus, kol 
nesi išsprendęs paties uždavinio. Tą jis yra pasakęs man pasi
skundus, kad aš visas Dievo ypatybes jaučiu, bet neišmanau Jo 
dieviškosios mielaširdystės, kam leidžia tiek neteisybės, kančių 
žmonių tarpe. Nors negavęs seminarijoje savo klausimams iš
sprendimo, betgi ir ligi šiol tebeturiu ten gautą nusistebėjimą iš 
labai tikslingai, labai gudriai ir labai užbaigtai sugalvotos jau
nimo sistemos auklėjimo. Visa katalikybės sistema man atrodė 
didžiausiu rūmu, kuriame kiekviena plytelė yra sukrauta į tą 
vietą, kur tos plytelės ir tėra reikalingos: nieko negalima nei 
pridėti, nei atimti.

Pasiryžęs Kalėdų sugrįžt į Kupiškį, jaučiau pareigą apie tai 
iš anksto pranešti savo gerbiamam patarėjui kun. Kuzminui. 
Mat, nieku būdu nenorėjau jo apvilti ir todėl iš anksto jau spren
džiau tam jo jausmus priruošti. Tuo tarpu valdžia, man primi
nus ir gubernatoriaus kanceliarijos sekretoriui Dmitrijevui da
vus tris rublius kyšio, patvirtino mano iš seminarijos išstojimą. 
Jis neišleido to leidimo ir laikė savo staliuke, kol nebus duotas 
jam kyšis. Tai buvo mano pirmasai gyvenime kyšis. Taip tik 
kitų pamokytas padariau. Taigi nuėjau pas Dmitrijevą jau, ro
dos, tretįjį kartą, paklausti, ar neparengtas man leidimas išsto
ti. Besisveikindamas aš delne turėjau sulankstytus tris rublius. 
Kai mudviejų rankos susiglaudė, man akys, rodos, aptemo, bet 
neilgam. Susigriebęs pajutau, kad jau mano delne trijų rublių 
nebesama. Kur dingo – nemačiau. Tiktai iš staliuko buvo iš
trauktas jau seniai parašytas popierius.

*              *            *
Šiais žodžiais baigiasi prof. Povilo Matulionio atsiminimai, be
veik prieš dešimtį metų (1923. X. 15. – 1932. III. 28) iš jo lūpų 
į baltąjį popierių surašyti.

Surašė P.  Būtėnas
(„Židinys“, 1932 m., Nr. 8–9, p. 156–167)

Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus

1) Šiuo atveju turime susidomėtiną katalikams atsitikimą, kaip jaunuolis idealistas, įkvėptas gerais norais, bet nesugebąs dar įžvelgti 
tikrą katalikybės esmę, sprendžia apie katalikybės dalykus iš paviršiaus, apsivilia pripuolamomis katalikų seminarijos netobulybėmis 
ir, neradęs prideramos pagalbos savo abejonėms pas savo pedagogus, bėga iš jos ir nelieka katalikų pasaulyje tuo, kuo jis galėtų 
būti. Principialiai kalbamo jaunuolio klausimas išsprendžiamas žemiau kartojamu kun. Jauniaus pasakymu, kad „nereikia peikti to, 
ko nesupranti“, bet praktiškai jis tegalėjo būti išspręstas vien su pagalba gilaus pedagoginio nusimanymo ir sugebėjimo Seminarijos 
pedagogų, kurie yra pašaukti savo apaštališku darbu padaryti atranką geriausių sielų, naudodamiesi nuodugniu jaunuolių psichologijos 
supratimu.                                  („Židinio“ redakcijos prierašas)


