
Dr. Dominikas Bukantas
Juozas Žagrakalgs

Šįmet sueina dvidešimt metų nuo mirties Dr. Dom. Bukanto, todėl 
šis kuklus jubiliejus davė progą prisiminti jo taurią asmenybę ir tuos 
darbus, kuriuos jis atliko lietuvių tautinio atgimimo dirvoje, daugiausia 
energijos paaukojęs rytų Aukštaičiuos, Zarasų krašte.

Bet kilimo Bukantas yra žemaitis, Viekšnių valsč., Kegrių vnk., gi
męs 1873 m. rugpiūčio 11 d. Vidurinį mokslą ėjo Šiaulių gimnazijoj, ku
rią baigė 1893 metais ir tais pačiais metais įstojo į Petrapilio universitetą, 
gamtos fakultetą. Bet šią sritį pakeitė ir persikėlė į Charkovą, kur baigė 
medicinos fakultetą 1900 metais.

Gydytojo praktiką pradėjo Dusetų miestelyje, Zarasų apskrityj. Iš 
čia 1903 met. persikelia į Ilukštą, dabar atitekusią Latvijai, 1904 m. mo
bilizuojamas į Rusų-Japonų karą. Iš čia grįžęs dar į Ilukštą, greit per
sikelia į Zarasus (1906 metų pavasarį).

Nuo to tat laiko iki pat savo mirties, 1919 m. sausio 19 d., su maža 
pertrauka, kai buvo mobilizuotas rusų į Did. karą, išgyveno ir dirbo 
Zarasų mieste.

Norėdami geriau pažinti Dr. Dom. Bukanto darbo sąlygas, pirma 
dvilktelėkime į tuometinę Zarasų krašto tautiniu atžvilgiu padėtį.

Nėra jokio abejojimo, kad Zarasų krašto apylinkės iš seniau yra buvu
vusios grynai lietuviškos. To krašto centras, — Zarasų miestas, — jau yra 
žinomas šešioliktajame amžiuje. Asos ežero Didžiojoj saloj jau 1530 m. 
buvo įkurtas katalikų vienuolynas, o tos vietos artimosios apylinkės pri
klausė Vilniaus vyskupo dvarui. Krašto lietuviškumą liudija tai, kad 
senesnioji karta, kilusi maždaug iš vidurio praeitojo amžiaus, dar mokėjo 
gerai lietuviškai kalbėti. Jaunesnieji labiau pamiršo savo tėvų kalbą, 
ir įsikūrė tam tikros kalbinės salos, jau prisisunkusios lenkiškos kultūros 
dvasios, sklidusios pradžioje iš dvarų centrų, o'vėliau iš dalies palaikomos 
ir kai kurių nutautusių lietuvių kunigų.

Šio dirbtinio sulenkėjimo gyvais liudytojais gali būti ir dabartinės 
kalbų skirtumo ribos, kurios yra gana griežtos: Smalvų valsčius, prasi
dedąs nuo paties Zarasų miesto, yra daugiausia sulenkėjęs, o gretimas 
jam Salako valsčius yra grynai lietuviškas; ten žmonės ne tik len
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kiškai nemoka, bet mažai ir rusiškai supranta. Toliau, šiek tiek daugiau 
pasitaiko lenkiškai kalbančių Imbrado valsčiuje, kuris ribojasi vėl su gry
nai lietuviška sritimi — Dusetų valsčiumi. Ir taip tokiais įsiterpimais, išsi
skiriančiomis salaitėmis, prasikiša sulenkėjusios sritys. Imant parapijo
mis. daugiausia nutautėjimo ir buvo Zarasų parapijoje; po jos eina Imbra
do parapija. Daugiau sulenkėjusių parapijų Zarasų krašte ir nebuvo.

Pats Zarasų miestas, aišku, buvo didelėje įtakoje lenkų kultūros. O 
be to, tiek mieste, tiek jo apylinkėse jau buvo nemažai prikurdinta rusų 
kolonistų, kurių didžiausią dalį sudarė sentikiai. Pravoslavų nedaug te
buvo, o dabar ir tie patys baigia išnykti. Jų šeimynos dabar vos dešim
timis skaitomos. Bet 1906 metais, kai į Zarasus tik atsikėlė Dr. Bukan
tas, Zarasų miesto gyventojai tikybomis šitaip skirstėsi: katalikų 1422, 
izraelitų — 4552, sentikių — 465, pravoslavų — 453, edinoviercų — 81, 
liuteronių — 26, mahometonių — 37 ir karajimų — 1.

Tuo būdu tautiniu atžvilgiu lietuvius supo ir slėgė lenkų kultūros 
įtakai pasidavę zarasiečiai, o doriniu atžvilgiu lietuviams katalikams pa
vojai kilo iš rusų kolonistų, kurie atsineštuosius savo krašto neigiamus 
papročius palaikė ir toliau, duodami vietiniams gyventojams papiktinan
čius pavyzdžius. Šiuos abu pavojus Dr. Bukantas aiškiai matė, užtat jis 
iš pat pirmųjų dienų stojo į kovą su dviem srovėm: tautine lenkų ir reli
giškai dorovine rusų. Ir tos abi srovės buvo užliejusios ano meto viešąsias 
institucijas — visas administracinis aparatas ir mokyklos buvo rusų, o 
bažnyčia, — turiu galvoje pačių Zarasų, — lenkų kultūros žmonių įtakoje. 
O patys lietuviai, nebūdami dargi organizuoti, neturėjo jokio atramos 
taško savo tautinėms aspiracijoms paremti.

Tad Bukanto veikla buvo nukreipta keliomis linkmėmis — į Bažny
čią, į draugijas, į mokyklas ir į pavienius asmenis.

Prieš pereidamas prie pačios Dr. Bukanto veiklos, noriu nurodyti 
šiokius tokius pragiedrulius, prasiskverbusius pro ano meto įsivyravusių 
tradicijų rūkus, kurie dengė Zarasų apylinkėje lietuvišką dvasią — būtent: 
1907 m. lapkričio 14 d. įvyko Zarasų dekanato kunigų konferencija. Yra 
užsilikęs tos konferencijos protokolas, surašytas lietuviškai tuometinio 
Dusetų vikaro Kun. Leono Špokevičiaus. Konferencijoje dalyvavo Kun. 
J. Žilinskas, Zarasų dekanato dekanas, Kun. Antanas Bačkys, Antazavės 
klebonas, Kun. K. Staniulis, Aleksandravėlės klebonas, Kun. K. Tamo
ševičius, Smalvų klebonas, Kun. Špakauskas, Dūkšto administratorius, 
Kun. K. Kiršinąs, Daugailių administratorius, Kun. Jonas Rimkūnas, Ka
zitiškio administratorius, Kun. P. Klimas, Salako vikaras, Kun. I. De
veikis, Zarasų vikaras ir dar Imbrado ir Vajesiškio administratoriai.

Šioje konferencijoje buvo svarstoma dvejopa programa: vyskupo pa
teikta ir pačių konferencijos dalyvių iškelti klausimai. Šioje antrojoje 
dalyje randame posmą, liečiantį mums rūpimąjį klausimą— būtent: „Za
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rasų dekanijoj yra keletas mišrių parapijų, kuriose drauge su baltgudžiais 
gyvena ir lietuviai. Tų parapijų klebonai nesirūpina pasakyti pamokslų 
bent retkarčiais ir lietuvių kalba. Susi važiavusieji nutarė, kad patys ku
nigai pasirūpintų šį dalyką sutvarkyti, o nelauktų kolei žmonės, iš šalies 
kurstomi, pradės reikalauti savo teisių“

Lengva suprasti, kad iš tų mišriųjų parapijų, kuriose „gyvena ir 
baltgudžių“, buvo kaip tik pirmoje eilėje Zarasų parapija. Šitas nutari
mas įdomus dviem atžvilgiais. Visų pirma iš jo matome, kad jau vietinė 
dvasinė vyresnybė pajuto Dr. Bukanto veiklą, kuris iš pat pirmųjų dienų, 
tik atvykęs į Zarasus, tuojau pradėjo raginti lietuvius parapijiečius pra
šyti vyskupą, kad įvestų Zarasų bažnyčioje lietuviškus nuolatinius pa
mokslus, leistų lietuviškai giedoti, lietuviškai kalbėti rožančių ir gegužines 
pamaldas. Dėl to nutarime ir pasakyta: „O nelauktų, kolei žmonės, iš 
šalies kurstomi, pradės reikalauti savo teisių“, nes iš tikrųjų tas „iš šalies 
kurstymas buvo jau prasidėjęs“. O antra, iš to matyti, kad patys kunigai 
jau buvo susirūpinę lietuvių tautiniais reikalais bažnyčiose. Iš suminėtų 
pavardžių matyti, kad dauguma kunigų buvo tikri lietuviai ir lietuviškos 
orientacijos žmonės, dėl to jie ir galėjo, nuoširdžiai susirūpinę savo tau
tiečių teisėmis bažnyčioje, šitaip nutarti. Bet iš kitos pusės, jų 
šis žingsnis buvo gana drąsus, jeigu turėsime galvoje, kad toje kon
ferencijoje dalyvavo ir pats dekanas Kun. J. Žilinskas, kilimo lietuvis 
rokiškietis, bet aiškiai prisiėmęs lenkišką kultūrą ir jos tradicijas. Rei
kėjo nutarti prieš dekano nusistatymą.

Šitoje vietoje šiandien mums kils klausimas, ar neturėjo tiesioginės 
įtakos tokiam nutarimui pats Dr. Bukantas. Šitam įrodyti davinių ne
turime, bet manyti labai galima. Bukantas iš viso su kunigais, o ypačiai 
su lietuviais, palaikė artimus santykius, su jais bendravo, per juos sten
gėsi veikti kaimo žmones, tad visai galimas dalykas, kad jis pasistengė 
paveikti kai kuriuos kunigus, kad jie konferencijoje iškeltų lietuvių baž
nytinius reikalus.

Kad šios konferencijos dalyviai buvo susirūpinę lietuvių tautiniais 
reikalais, rodo jos nutarimas ir dėl „Saulės“ draugijos parėmimo. „Kiek
vienas kunigas turi prisidėti prie „Saulės“ draugijos, rūpintis įkurti savo 
parapijoje „Saulės“ skyrius, rinkti pinigus įkūrimui katalikiškų mokyklų. 
Save dekaną prašome, kad „Saulės“ draugijos metinius mokesčius rinktų 
iš kunigų per dekanijos lankymą. Turime viltį, kad „Saulės“ įsteigti kur
sai, priruošimui mokytojų lietuvių katalikiškoms mokykloms duos moky
tojus gerus katalikus. Dėl to tai yra priedermė kiekvieno kunigo paremti 
tuos kursus ir savo parapijonius prie to raginti“.

„Saulės“ draugija, išėjusi su aiškia lietuviška-katalikiška programa, 
rado šio krašto dvasininkų pritarimą. Bet faktiškai, kiek tai liečia pačią 
Zarasų parapiją, paminėtieji lietuviams palankūs kunigų nutarimai, ži

463



464 J. ŽAGRAKALYS. DR. DOMINIKAS BUKANTAS

noma, nebuvo vykdomi paties klebono, nes jam jie buvo svetimi. Neuž
tenka sudaryti kurį nuostatą: jis reikia ir įvykdyti, o vykdymas pri
klauso nuo tų žmonių, kuriems tas dalykas pavestas.

Tad šitokiose maždaug sąlygose Dr. Bukantas rado Zarasus. Lietu
vių skaičius nedidelis, tie patys neorganizuoti, mažai apsišvietę, be inte
ligentų vadovų, palyginti, neturtingai gyveną dėl smėlingų, nederlingų 
laukų, rusų ir sulenkėjusių gyventojų apsupti.

Pirmas Dr. Dom. Bukanto rūpestis buvo sužadinti gyventojuose 
tautinės sąmonės pajautimą, parodyti lietuviams, kad jie yra skirtingi 
savo tautybe nuo lenkų, kad lietuviu vadintis nėra žemas dalykas, — o 
jau po to pradėjo juos organizuoti kovai dėl savo teisių viešosiose institu
cijose, pirmoje eilėje — bažnyčioje.

Tam tikslui jis stengiasi visur užmegsti kontaktą su kaimo žmonė
mis, ieško po visą apylinkę lietuvių gyventojų, su jais susipažįsta, pradeda 
privačiai bendrauti, ima jiems aiškinti reikalą turėti lietuviškas pamaldas 
Zarasų bažnyčioje.

Parengęs dirvą pačiuose gyventojuose, surašydina prašymą vyskupui, 
kad įvestų Zarasų bažnyčioje kas šventadienis papildomas lietuviškas pa
maldas su lietuviškais pamokslais, lietuviškomis giesmėmis. Tokių pra
šymų parašo bent trejetą ir tuo parodo savo didelį pasiryžimą. Toks lie
tuvių atkaklumas sudomina ir vyskupijos kuriją. Čia pradeda rūpintis 
šio reikalo pertvarkymu. Aišku, pati kurija vietos sąlygų nežino, žinias 
renka per dekaną (Vysk. Cirtauto 1911.IX.14 d. raštas Zarasų dekanui),
o dekanas, būdamas nepalankus lietuvių tautinėms aspiracijoms, negalėjo 
pasakyti ir palankios nuomonės.

Bet pirmieji nepasisekimai Dr. Dom. Bukanto neatšaldo. Jo ramus 
ir pastovus būdas, užgrūdintas charakteris ir įgimta savybė siekti užsi
brėžtų tikslų be atvangos, kol bus pasiekta, padaro tai, kad jis pralaužia 
pirmuosius ledus. Matydamas, jog privatinis veikimas bažnytinės vy
resnybės neįtikana, kad lietuvių siekimai yra teisingi, jis ima plunksną ir 
išeina į atvirą kovą dėl lietuvių teisių bažnyčiose. Vietos randa tuome
tinės „Vilties“ skiltyse.

Pirma pareikštiems teigimams paremti, kad Bukantas matė dvejopą 
pavojų lietuviams katalikams, pacituosiu jo porą straipsnių iš „Vilties“.

„Gyvendamas Ežerėnuose keletą metų, aš patėmijau įdomų apsireiš
kimą Ežerėnų apylinkės gyventojų tarpe: susiartinimą vietinių katalikų su 
sentikiais. Katalikės mergaitės pradėjo tekėti už sentikių. Žinau tris 
tokius atsitikimus ir vieną, kur katalikas vedė sentikę. Sentikiai yra savo 
tikybos fanatikai ir neduoda vaikų krikštyti katalikais. Neteko taip pat 
pažinti nė vieno sentikio, kurs vesdamas katalikų moterį būtų apsikrikšti
jęs kataliku. Ežerėnų apylinkėj gyvena daug sentikių ir vietiniams kata
likams reikia bendrauti su jais, kaipo kaimynais. Ypačiai jaunimas, mė-
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giantis pasilinksminimus, nevengia svetimos draugijos; pav., uoliai daly
vauja mišriose vakaruškose. Čia atsiduria ir vietiniai katalikai, ir senti
kiai ir miestiečiai. Šitie, pažinę visas miestų gudrybes ir padugnes, turi 
kuo pasirodyti prieš sodiečius. Laisvės nevaržo čia joks padorumas. To
kiose sąlygose susiartina jaunimas ir jokie giminių bandymai nebeišgali 
perskirti porų. Girdėjau nekartą degutiškių skundus, kad toli jiems baž
nyčia: vaikai jų ištvirkę, nebebiją Dievo. Taip, tatai taip. Bet naivūs so
diečiai neišmano, kad miestelėnams bažnyčia labai arti, net bažnyčios 
durys tik nakčiai teuždaromos, o ištvirkimas mieste didesnis, kaip pas 
juos. Jiems dar neaišku, jog negana, kad stovėtų bažnyčia, kad kunigų 
vietos būtų užimtos; reikia, kad duotųsi gyvenime vykinti tai, ką skelbia 
bažnyčia; reikia visuomenės, kur prigytų bažnyčios skelbiamasis mokslas; 
reikia, kad to mokslo skelbėjai dalyvautų žmonių gyvenime. To dalyko 
ir trūksta „Ežerėnų padangėje“. Ar daug čia yra krikščioniškų draugijų, 
kaip va: „Saulės“, „Blaivybės“ ir kitų draugijų skyrių...“ („Viltis“, 1912 
m. spalio 12 d. Nr. 128).

Ir toliau straipsnis baigdamas nurodymu konkrečių faktų: kad kunigo 
nelankoma Bachmatų mokykla, kad atkeltas naujas vikaras, nemokąs lie
tuvių kalbos, o Kat. Bažnyčia visiems turinti būti lygi, taip lenkams, taip 
ir lietuviams. Čia Bukantas parodė savo vispusišką rūpestį tiek tauti
niais lietuvių reikalais, tiek religiniais bei doriniais. Jis laiko, jog reli
gijos mokslas nėra toks menkas dalykas, kad jį galėtų suprasti vaikutis, 
nemokąs svetimos kalbos, kuria jis mokomas pirmųjų tikėjimo tiesų. Tik 
gimtoji kalba, siekianti pačias sielos gelmes, galinti būti tinkama priemonė 
prabilti į vaiko vidų. Dr. Bukanto žodis buvo atviras ir nuoširdus, bet 
ne visų suprastas. Dėl to jis buvo įskųstas gubernatoriui, kad kiršinąs 
lietuvius prieš rusus. Jam teko aiškintis, nes jis Zarasuose buvo miesto 
gydytojas, ligoninės vedėjas, kalėjimo gydytojas — taigi, valstybės tar
nautojas. Bet nukentėti Bukantui dėl to neprisėjo, nes rusų administra
cija suprato, kad tai daugiau yra sulenkėjusiųjų intrigos, bet vis dėlto 
įspėjo jį dėl tokių minčių reiškimo spaudoje.

Bukanto pastangos įvesti Zarasų bažnyčioje lietuviškas pamaldas sa
vo tikslą pasiekė. 1912 m. spalio 27 d. buvo išleistas vyskupo Cirtauto 
dekretas, kuriuo įvedamos nuolatinės papildomosios lietuviškos pamaldos: 
pamokslai, giedojimas, gegužinės pamaldos ir kt. Vadinasi, teisė turėti lie
tuviškas pamaldas buvo iškovota, bet tos teisės įgyvendinimas dar susi
laukė labai rimtų kliūčių — pradžioje, kol dar Zarasų klebonu buvo kun. 
J. Žilinskas, tai jis pats nieko nedarė, kad būtų šis vyskupo įsakymas įvyk
dytas, o jam išvykus ir atkėlus lietuvius klebonus, lenkiškai nusistatę pa
rapijiečiai visokiomis priemonėmis trukdė lietuviškąsias pamaldas. Smul
kiau ties tuo dalyku čia nesustosiu, nes kai kas iš tų kovos būdų yra 
aprašyta ką tik išėjusioje Dr. Bukanto monografijoje, bet čia tik paskelb-
30. Suvažiavimo darbai III
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siu vieną Bukanto laišką, niekur spaudoje dar nepagarsintą, kuris cha
rakterizuoja, jog Dr. Bukantas ir privatiniu būdu palaikė kontaktą su 
vyskupais, rūpindamasis lietuvių teisėmis.

„Jūsų Ekscelencija, Dvasiškasis Vadove.
Tikėdamas, jog Katalikų Bažnyčia yra šventa, jaučiuosi užgautas tos 

tiesos paniekinimu, kurį parodė Ežerėnų parapijonys, darydami skanda
lus savo bažnyčioje 1913 metais. Kokie tai buvo skandalai, išaiškinti gali 
buvusiojo Ežerėnų Klebono Kun. J. Liasauskio raportai. Katalikų Baž
nyčios gyvenimas lietuvių krašte tapo sudrumstas politiškosios srovės, 
įsibrovusios Katalikų Bažnyčion lenkų tautiškosios demokratijos pavidale. 
Perkentėjusi daug katastrofų laiko bėgyje, lenkų tauta pajuto, jog su 
lietuviais ją riša vien tik Katalikų Bažnyčia. Bet kadangi ta katalikų bro
liškoji vienybė neduoda teisės lenkams pavergti lietuvius, tad išsivystė 
būtinas reikalas pakeisti „Katolicki Košciol“ žodžiais „Polski Katolicki 
Košciol“ ir toliau paprastu „Polski Košciol“. „Sprawa Košciola Katolic- 
kiego“ sukvailintų žmonių akyse reikalauja, idant „katolik“ būtų „polak“; 
a kto ne polak, ten nie katolik, poganin. Tokiu būdu lenkų tautiškoji de
mokratija, siaurindama Katalikų Bažnyčios vertybę, stengiasi išnaudoti 
K. B. autoritetą ir galią savo politiniams tikslams pasiekti: ištautinti lie
tuvius, latvius ir t.t., idant fiziškai sustiprintų savo tautą. Bet, nelaimė, 
ištautinimas savo šaknyse jau turi demoralizacijos pradžią. Jeigu lenkų 
tautiškosios demokratijos priešakyje stovėtų tikri K. B. sūnūs, ne siauri 
trumparegiai politikai, kuriems „sprawa narodowa“ turi absoliutę vertybę 
ir stovi aukščiau, kaip K. B. reikalai, tad nebūtų įvykę nei Vilniuje, nei 
Vilniaus vyskupijoje anų visų bjaurių atsitikimų, kurie tik teršia K. B. 
garbę, nei panašių į juos atsitikimų Žemaičių vyskupijoje. Blogas pavyz
dys greit patraukia prie savęs. Pasikartoję Ežerėnų bažnyčioje skandalai 
yra sekimas Vilniaus pavyzdžių. Obalsis „parafija tego niechce i niedo
pušci“ tapo demokratišku principu, kuris leido kelti skandalus Ežerėnų 
bažnyčioje. Tas principas — lenkų obalsis — gavo aprobatą pas Vysku
pijos administraciją, nors taikinamas buvo ne K. B. naudon. Dėl to prin
cipo buvo permainyta pamaldų tvarka Ežerėnų bažnyčioje, dėl to pat 
principo išbruktas Kleb. Kun. J. Liasauskis; dėl to pat principo prie naujo 
klebono pažadėta, jog lietuviai negiedos bažnyčioje; dėl to pat principo 
skandalų pravadirius W. vėl gieda suplikacijas vietoje kunigo prie alto
riaus; dėl to pat principo vengiama bažnyčioje po lenkiškojo pamokslo 
lietuviškai atkartoti pranešimus apie atlaidus, vigilijas ir t.t.; dėl to pat 
principo „Saulės“ draugijos skyrius gudriai, bet keistu (nes tai Klebono 
darbas) būdu tapo išvarytas iš bažnytinių namų. Rodosi, jog parapijos 
valiai pildyti, sutinkant su obalsiu „parafija tego niechce i niedopušci“, ir 
pastatytas naujasai klebonas. Būtų nebloga, kad tokia taktika nežemintų 
K. B. garbės, neniekintų K. B. autoriteto, ramintų iškrikusią parapiją K.
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B. dvasioje ir neduotų blogo pavyzdžio lietuviams, jog reikia skandalus 
kelti, norint pasiekti ko nors.

Artinasi rekolekcijų laikas, kuomet Ežerėnų bažnyčion iš apylinkių 
parapijų susirenka dauguma lietuvių, kurių dvasiškajai naudai reika
lingi ir skaitymai ir pamokslai lietuvių kalba. Žinant, jog dabartinis kle
bonas taikinasi prie obalsio „parafija tego niechce i niedopušci“, jog jam 
rūpi net susiaurinti lietuvių (Be kitko, tai patvirtina faktas, kad nesakyta 
pamokslo Visų Šventųjų dieną, nors tuomet bažnyčioje buvo visi trys 
kunigai), sunku sulaukti, kad jis patarnautų šiame atvejuje didžiumai lie
tuvių, taip pat kaip mažumai lenkų, nes apie rekolekcijas nėra įsakymo 
A. A. Vyskupo Cirtauto rašte 1912 m. spalio 27 d. Gali atsitikti, jog lie
tuviai, išmokyti blogo pavyzdžio kelti skandalus bažnyčioje ir šįkart bū
dami daugumoje, trukdys lenkiškuosius skaitymus, jeigu iš anksto nebus 
jiems pranešta apie lietuviškuosius. Ištikus reikalui, galiu komentuoti 
savo laišką, t. y detališkiau išdėstyti savo supratimą apie įvykusius 1913 
—1914 m. faktus Ežerėnų parapijoj.

Paklusnus K. B. tarnas Dom. Bukantas“.
Laiškas kiek sutrumpintas.
Iš šio laiško matome, jog Dr. Bukantas akivaizdoje naujų Bažnyčios 

reikalų, besiartinant rekolekcijoms, iš anksto rūpinasi, kad nenukentėtų 
parapijiečių dvasiniai reikalai tiek lietuvių, tiek lenkų, nes pavartotos 
savarankiškos priemonės demoralizuojančiai veikia pačius parapijiečius.

Kovos sunkumą labiau suprasime, jeigu atsiminsime, kad pradžioje 
Bukantas tebuvo vienintelis Zarasuose susipratęs lietuvis inteligentas, be 
jokių padėjėjų. Tik vėliau, 1910 m., atvažiavo adv. Ant. Tumėnas, kuris 
talkino Dr. Bukantui. Bet iniciatyva bet kokiems darbams pirmiau
sia išeidavusi iš paties Dr. Bukanto. O priešingas lietuvybei elementas 
buvo gana stiprus ir nepaprastai veiklus. Kaimo žmonės turėjo dvaruose 
sau vadus, su kuriais buvo susigyvenę, jais pasitikėjo ir buvo jiems gana 
paklusnūs. Jie buvo tam tikru būdu organizuoti, susiklausą ir nuolatos 
raginami dirbti dėl „aukštesnės kultūros“.

Antra Dr. Dom. Bukanto darbo kryptis buvo burti lietuvius į draugi
jas. Tam tikslui įsteigtas „Saulės“ draugijos skyrius. Šio skyriaus pir
masis uždavinys buvo sąmoninti ir šviesti vietinius kaimo gyventojus, o 
vėliau, susidarius sąlygoms, steigti ir išlaikyti lietuviškas mokyklas. Pir
majam uždaviniui siekti skyrius turėjo skaityklą, kurią knygomis ir laik
raščiais aprūpindavo pats Bukantas, o antra — buvo daromi beveik kas 
mėnesį susirinkimai su paskaitomis, pokalbiais lietuviams rūpimais 
klausimais.

Sėkmingesniam skyriaus veikimui išplėsti Dr. Bukantas drauge su 
adv. Tumėnu ir Kalinskaite nupirko labai patogioje vietoje mieste žemės 
sklypą, kuriame rengėsi pastatyti namus, kad jame galėtų tilpti lietuviška
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skaitykla, salė susiėjimams, patalpos mokyklai. Prieš tai šitame sklype 
irgi stovėjo seni namai — tuose namuose buvo smuklė. Sako, Dr. Bukantą 
labiau paskatino nupirkti šituos namus ir ta aplinkybė, kad jis norėjo pa
naikinti netoli bažnyčios esančią smuklę, kur žmonės paprastai prageria 
savo turtą, sveikatą, doroviškai puola ir t.t. Žmogaus kūno ir dvasios 
sveikata jam lygiai rūpėjo.

Nors Did. karas naujus namus pastatyti sutrukdė, bet kai išaušo Lie
tuvai nepriklausomo gyvenimo pavasaris, 1918/19 moksl. metais, „Saulės ‘ 
draugijos skyrius vis dėlto įsteigė lietuvių vidurinę mokyklą, kuri dar ir 
šiandie Zarasuose egzistuoja, bet jau kaip valstybinė Prof. Kaz. Būgos 
Gimnazija. Dr. Bukanto pastangos ir čia davė sėkmingus vaisius. Grįžęs 
po karo į Zarasus,  buvo nepaprastai užsiėmęs savo tiesioginiu gydy
tojo darbu: reikėjo iš nieko organizuoti ligoninę, važinėti po visos 
apskrities kaimus gelbėti žmonių iš siaučiančios epidemijos, bet vis dėlto 
jis rado laiko ir viduriniajai mokyklai organizuoti, ir net pats važinėjo per 
kaimus, verbuodamas moksleivius naujai steigiamajai mokyklai. Visu 
užsidegimu atsidėjo tam darbui. Tai buvo jo ilgametis siekimas — turėti 
Zarasuose lietuvišką mokyklą, nutautusiame kampelyje pastatyti tautinio 
atgimimo šventovę, iš kurios sklistų susipratimo ir atsinaujinimo šviesos 
spinduliai.

Skaitant vienur kitur apie Dr. Bukantą, gali susidaryti įspūdis, kad 
jis tebuvo vieno, siauro kampelio tylus darbininkas, o ne koks nors pla
taus masto visuomenės veikėjas. Iš dalies taip, o iš dalies ir ne. Viena 
yra tikra, kad jis visą savo energiją buvo sukaupęs Zarasų kraštui atlie
tuvinti. Bet tai nebuvo jo akiračio siaurumas, o tik savo priedermių tin
kamas įvertinimas. Norėjo dirbti ten, kur jo darbas buvo vaisingas ir 
reikalingesnis. Šitai patvirtina ta aplinkybė, jog jis, turėdamas tikrų da
vinių būti išrinktas į Valstybės Dūmą, laisva valia savo kandidatūrą atsi
ėmė, ir jo vietoje buvo išrinktas Martynas Yčas. Kai jam buvo padaryta 
priekaištų, kodėl jis atsisakė eiti į Dūmą, tai „Liet. Žiniose“ šitaip pasi
aiškino: „Aš atsiėmiau savo kandidatūrą į Dūmos atstovus dėl daugelio 
priežasčių, kurias išdėsčiau gerb. rinkikams. Jie labai gerai mane su
prato ir atleido nuo kandidatūros. Tuo tarpu aš niekam nebuvau paža
dėjęs nei žodžiu, nei raštu, kad aš eisiu Dūmon ir būsiu tenai tas ir tas. 
Visiems sakiau, kad aš nenoriu eiti Dūmon, bet mane kauniškiai stumia 
atsargai, jeigu neatsirastų tinkamesnių žmonių. Aš ir buvau pasiryžęs 
eiti Dūmon, reikalui ištikus. Bet kadangi absoliutine balsų dauguma 
buvo pažymėti 4 kandidatai, t. y. daugiau, negu reikėjo, ir kadangi man 
galutinai paaiškėjo, jog Dūmoje aš nieko neįveiksiu, todėl aš, nors ir vėlai, 
tupėjau paklausyti savo sąžinės balso: verčiau darbuotis tėvynėje, negu 
būti stovyla aukštoje vietoje. Tėvynės reikalai man labiau suprantami 
ir brangesni, negu tautiečių atskirų kuopų reikalavimai. Turiu dar pasa-
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kyti, jog niekas man neįkalbinėjo, nei patarimų nedavinėjo, kad aš atsi
sakyčiau nuo kandidatūros“.

Čia ypačiai jam charakteringas išsireiškimas — verčiau darbuotis 
tėvynėje, negu būti stovyla aukštoje vietoje. Šitai jį charakterizuoja kaip 
tikrą pareigos žmogų, nesigainiojantį jokios garbės, jokių patogumų. Jis 
suprato, kad kiekviename Lietuvos pakraštyj reikalingas yra susipratęs 
lietuvis ir kruopštus darbininkas. Bet jeigu būtų reikalas, jis aukotųsi 
ir platesniam visuomeniniam darbui — „mane kauniškiai stumia atsar
gai ...“ Jis sutinka eiti atsarginiu. O kai ta atsarga nereikalinga, jis jokių 
pretenzijų nereiškia ir mielai užleidžia vietą kitam.

Kai reikalas esti, jis nevengia dirbti ir kitur, aktyviai dalyvauja 
Lietuvių Mokslo Draugijoje Vilniuj, Vilniaus lietuvių ekonominėse orga
nizacijose, Petrapilio lietuvių Seime, čia referuoja Lietuvos universiteto 
kūrimo reikalą, rengia projektus Lietuvos sveikatos reikalų tvarkymui, 
remia lietuvišką spaudą, ją platina, bendradarbiauja ir t.t. Bet smulkiau 
apie tai kalbėti nėra šio pranešimo uždavinys.

Apibūdinęs bendrais bruožais Dr. Bukantą kaip visuomeninką, lie
tuvybės žadintoją ir uolų lietuviškos kultūros darbininką, noriu dar pasa
kyti keletą žodžių apie jį kaip kataliką. Iš profesijos medikas, 
studijavęs net gamtos mokslus prieškarinėje Rusijoje, bet visą savo gyve
nimą buvęs nuoširdus katalikas ir principų žmogus. Jis šituo nesiafišavo, 
nesiskelbė, bet visą savo neperilgą amžių praleido katalikiškai gyvenda
mas, gražiausia šio žodžio prasme.

Žmogaus siela, anot Bukanto, tėra vienintelė jo absoliutinė vertybė, 
todėl visas mūsų dėmesys turi būti sukauptas į dvasios galių ugdymą. 
Tikėjimo tiesos duoda kryptį šiam ugdymui, nurodo gaires ir asmenyje 
Katalikų Bažnyčios vadovauja visam žmogaus dvasiniam gyvenimui.

Didžiausias tragizmas pasireiškia tada, kai žmogaus gyvenimas ir jo 
darbai atsiskiria nuo principų — kai jis vieną išpažįsta, o kitaip elgiasi. Ir 
Bukantas tokių suprast negalėjo. „Sveiko proto lietuvis žino ir supranta, — 
sako jis, — jog tas tėra katalikas, kurs eina katalikybės priedermes, Kata
likų Bažnyčios nustatytas“. Čia, kaip ir kovoje dėl lietuvybės, Dr. Dom. 
Bukantas nežinojo jokių kompromisų, jokių nusileidimų. Jeigu esi kata
likas, tai visur elkis katalikiškai, kiekvieną savo žingsnį derink prie kata
likybės principų, niekur neužmiršk savo garbingo vardo.

Ir jis savo gyvenimą derino su įsitikinimais. Jo katalikiškumas reiš
kėsi religinių priedermių vykdymu, artimo besąlygine meile, doru gyve
nimu ir dideliu veiklumu.

Kaip katalikas jis kiekvieną šventadienį išklausydavo šv. Mišių, ei
davo į gegužines, rožančines ir kitas papildomąsias pamaldas. Turėda
mas progų, ir šiokiadieniais iš ryto užsukdavo į bažnyčią pasimelsti. Prie 
jo lovos kabodavo rožančius — matyt, Dr. Bukantas jį ir namie kalbėdavo.



470 J. ŽAGRAKALYS. DR. DOMINIKAS BUKANTAS

Toks jo pamaldumas atkreipe kai kieno akis, ir pradėjo stebėtis dak
taro davatkiškumu, bet jis, žinoma, į tai nekreipė jokio dėmesio. Šitas 
Bukanto religingumas buvo ne vien jaunatvėje, kada dar daugumas idea
listiškai nusiteikusių jaunuolių dažnai praktikuoja maldą, bet jis tęsėsi 
visą jo amžių; net būdamas mobilizuotas per Did. karą ir gyvendamas 
Dorpate, lankydavo tenai esančią kataliką bažnyčią. Ir mirties dieną 
priėmė Šv. Sakramentą.

Bet tikėjimas be gerų darbų yra miręs. Sitai Bukantas labai gerai 
žinojo ir tinkamai įvertino. Jis tad į savo kaip gydytojo priedermes žiū
rėjo tikrai krikščioniškai — teikti artimui pagalbą. Ir tą pagalbą teik
davo, nežiūrėdamas nei savo sveikatos, nei jokio pelno, nei nuovargio: 
kada tik reikėdavo, tada jis vykdavo pas ligonį ir niekada neklausdavo, 
ar jam už tai bus užmokėta. Dažniausiai atvirkščiai pasakydavo: tamsta 
per daug moki, gal neturi, gal reikia pinigų vaistams nusipirkti, o gal 
duonos pakankamai namie neturi ir p. Tie jo klausimai nebūdavo tušti, 
nes visiems tiems, kurie neturėdavo už ką duonos, vaistų nusipirkti, jis 
duodavo. Ne tik nepaimdavo už gydymą, bet dargi savo pridėdavo, kad 
tik ligonis pasveiktų, kad jo sveikata grįžtų.

Ne visada jį ir kviesti reikėdavo pas ligonį: jis pats, sužinojęs kur 
sergantį, užeidavo, apžiūrėdavo, patardavo. Pas vieną pakviestas važiuo
davo, o pakelyje pas kitą nekviestas užsukdavo.

Tas nepaprastas Dr. Bukanto humaniškumas taip plačiai žinomas vi
same krašte, kad dar šiandien sutikęs vietinis zarasietis tuojau pradeda 
pasakoti apie Bukantą, kaip apie nepaprastai geros širdies ir gailestingą 
gydytoją, visų vargšų pagalbininką. Be jokios atodairos jis vykdė krikš
čioniškąją artimo meilę.

Pats sau iš gyvenimo labai mažai tereikalavo. Jo visa aplinka buvo 
kukli, paprastutė. Jokių balių nemėgo, jokių iškilmių. Užėjusiam svečiui 
parengdavo kuklų stalą, dažniausiai su arbata apseidavo, o tik retkarčiais 
kada vyno duodavo. Nebuvo prabangos nei balduose, nei induose, nei 
apsirengime. Ir apskritai savo išore perdaug nesirūpindavo.

Bet užtat visą energiją sukaupdavo į darbą. Katalikybė yra veiklos 
religija. Katalikas negali apsiriboti vien savimi, bet turi eiti į visuomenę 
ir tenai sėti gerą sėklą. Ir Bukantas, nepaprastai užimtas savo tiesioginiu 
darbu, rasdavo laiko visuomeniniam veikimui. Jo įkurtos ir palaikomos, 
kaip minėta, „Saulės“, Šv. Kazimiero, „Darbo“ draugija. Jis randa laiko 
organizuoti lietuvių vaikučius, dalyvauti jų pramogose. Jam užtenka 
laiko eiti per parapiją ir raginti parapijiečius uoliai lankyti bažnyčią, 
mokytis bažnytinio giedojimo, jis rūpinasi iškilmingais vyskupų sutiki
mais. Jis renka folklorinę medžiagą ir ją siunčia Višinskiui, Lietuvių 
Mokslo Draugijai. Jis tyrinėja vietinius gyventojus antropologiniu at
žvilgiu, rašo mokslinio pobūdžio straipsnius, dalyvauja Vilniaus lietuvių
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švietimo įstaigose ir t.t. Apie Bukantą pasakoja, kad jis niekada laiko 
neturėdavęs ir vis dėlto visur būdavęs. Bet užtat visada skubėdavęs. Kur 
pakviestas į svečius — užeidavo, bet iki galo neišbūdavo. Jis, kaip iš 
auklėtas inteligentas, nenorėdavo sudaryti pažįstamiems nemalonumo, jų 
prašymą išklausydavo, bet žinodamas savo pareigas ir vėl išskubėdavo.

Artimo meilė, gailestingumas, pavyzdingas gyvenimas ir darbštumas 
labai harmoningai derinosi su krikščioniško gyvenimo idealu. O jis troš
ko, kad visi kiti prisiimtų tą krikščionybę, kuri viena tegalinti žmoniją 
išvesti į šviesesnį rytojų.

„Žmonija pagrimzdo materializme ir egoizme, — rašo jis „Rygos Gar
se“ (1917 m. Nr. 52), — ji nebepajėgia aukščiau pakelti nei savo galvos, nei 
akių, nei minčių. Jei idealizmas imtų viršų žmonijoj, tai karo visai ne
būtų... Tad reikia naujais pamatais išauklėti žmoniją, kad jinai taptų 
tikra, geros valios pasaulio šeimininkė... Svarbiausias jos pagrindas — 
altruizmas. Bet altruistais tegali būti ta žmonijos dalis, kuri jau yra atra
dusi ir supratusi absoliutinę vertybę, tai yra turi tikėjimą į Dievą“.

Taigi, Dr. Bukanto pažiūra į visuomenę yra visiškai aiški ir ji natū
raliai išplaukia iš jo paties pasaulėžiūros, iš jo kasdieninių darbų ir viso 
visuomeninio veikimo. Savo akimis matęs visas karo baisenybes ir ap
kasuose mirštančiųjų kančias, jis negalėjo būti abejingas ir tai didelei 
žmonijos nelaimei — karo siaubui, kuris išsiveržęs iš imperialistų ir karo 
pramonės kapitalistų galvų naikina visas ramių gyventojų sukurtas ver
tybes ir skina jaunų, pajėgiausių vyrų gyvybes. Išsigelbėjimą iš tos ne
laimės jis mato tik krikščioniškame žmonijos perauklėjime. Bet jeigu jis 
būtų sulaukęs šių dienų, tai būtų daug daugiau nusivylęs matydamas, kaip 
tos pačios krikščioniškos tautos yra virtusios naujais karo arenų židiniais, 
ir tai įvyko todėl, kad mes šiandie labai nedaug beturime tvirtų katali
kiškų asmenybių, kurios sugebėtų išsilaikyti reikiamoje katalikiško gy
venimo aukštumoje.

Dėl to šiandie ir lietuviams katalikams šviesi Dr. Dom. Bukanto 
asmenybė gali būti tiesiu kelrodžiu principų aiškumo, nuoširdaus reli
gingumo, visuomeninio veiklumo, artimo meilės vykdymo ir didžio 
darbštumo.
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