
PRELATAS BLAŽIEJUS ČĖSNYS 
(1884-1944)

Vienas žymiausias pirmojo Nepriklausomos Lietuvos keturias
dešimtmečio katalikų intelektualas, ilgametis Vytauto Didžiojo Uni
versiteto prorektorius — su nepaprastu taktu, sumanumu ir auto
ritetu gebėjęs tvarkyti studentų akademinius reikalus, daugelį metų 
Teologijos-Filosofijos fakultete talentingai dėstęs dogmatinę, L. K. 
Mokslo Akademijos vicepirmininkas, nuoširdus ir rūpestingas lie
tuvių studentų kapelionas, religinių raštų autorius.

Blažiejus Čėsnys gimė 1884 metais vasario mėn. 13 d. Paluklau
kio vienkiemyje, Luokės valsčiuje, Telšių apskrityje. Augo jis pasi
turinčių ir tautiškai susipratusių ūkininkų Čėsnių šeimoj, beveik 
pačioj Žemaitijos širdy. Idiliška gimtinės aplinka, Šatrijos kalno, 
turtingo padavimais bei romantika, artuma ir gaji tautinio atgi
mimo laikotarpio nuotaika negalėjo neveikti beaugančio berniuko 
sielos. Dar mažas būdamas, jis išmoko skaityti iš vyskupo M. Valan
čiaus Vaikų Knygelės. Sulaukęs septynerių metų, pradėjo lankyti 
(1891) Luokės pradžios mokyklą. Tėvai skyrė Blažiejui eiti mokslo 
keliu ir toliau. 1896 išleido jį į Palangos progimnaziją. Ją bebaigda
mas, apsisprendė rinktis kunigo pašaukimą. 1900 įstojo į Žemaičių 
Kunigų Seminariją Kaune. Moksle sunkumų Blažiejus neturėjo. 
Prasiveržęs į gabiųjų mokinių pirmąsias eiles, skynė sau pagyrimus 
ir atžymėjimus. Mažo ūgio, tvirto sudėjimo, didelių žydrių akių 
studentas Čėsnys išsiskyrė iš kitų savo rimtumu ir sugebėjimu pasa
kyti gražias lotyniškas kalbas. Būdamas paskutiniame seminarijos 
kurse, 1903-1904 mokslo metais Čėsnys ėjo klierikų dekano pa
reigas.

Besimokydamas Žemaičių Seminarijoj, Čėsnys kartu su kitais 
klierikais parsisiųsdavo slaptai Tėvynės Sargą ir Apžvalgą ir juos 
skaitydami tvirtėjo lietuviškoj patriotinėj dvasioj. Seminarijoj jis 
sulaukė spaudos laisvės. Jis tada buvo paskutiniame kurse ir kaip 
dekanas vadovavo klierikų lietuviškam judėjimui. Buvo beruošią 
iškilmingą spaudos laisvės grąžinimo paminėjimą, bet seminarijos 
vadovybė neleido klierikams viešai ir bendrai tuo svarbiu įvykiu 
pasidžiaugti. Čėsnys, kaip paprastai, ir šiuo atveju išlaikė pusiausyrą
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ir ramumą, jis nesimetė dar tada į aktyvų visuomeninį veikimą 
ir nebandė jėga laužti nepalankios lietuviškumui seminarijos tvar
kos. Jo taktika buvo diplomatiška : neišsižadėti savo lietuviškumo, 
vengiant atviros kovos su jo priešais ir laukiant kol laikas pakeis 
esamą padėtį.

Jau seminarijoj ryškėjo, kad Čėsnys turi gražių mokslinių duo
menų. Jis buvo visad įsigilinęs į studijas, o ypatingo pamėgimo 
rodė dogmatinei teologijai. Seminariją baigė, turėdamas 20 metų. 
Neeiliniai Čėsnio gabumai buvo pastebėti seminarijos vadovybės, 
kuri 1904 metų rudenį išsiuntė jį studijuoti teologijos į Petrapilio 
Dvasinę Akademiją. Čia Čėsnys specializavosi dogmatinėj teologijoj. 
Jam teko klausyti ir prof. kun. Pr. Būčio paskaitų. Ir lietuviškumu 
ten buvo galima laisviau kvėpuoti. Petrapily tuo metu buvo skaitlin
gas būrys patriotiškai nusiteikusių lietuvių kunigų Akademijos pro
fesorių ir studentų : K. Jaunius, J. Mačiulis-Maironis, A. Dambraus
kas-Jakštas, Pr. Būčys, Pr. Kuraitis, M. Reinys, VI. Jurgutis, Vailo
kaitis ir kiti. 1906 metais gruodžio 23 d. Čėsnys buvo įšventintas 
kunigu ir tęsė studijas toliau. Akademiją baigė 1908 metais ir už 
parašytą darbą De praecipuis theoriis, quae cognationem inter Bud- 
dhismum et Christianismum astruunt gavo 1908 metais teologijos 
magistro laipsnį.

Siekdamas vispusiškesnio išsimokslinimo ir norėdamas susipa
žinti su Vakarų Europos universitetais, jų profesoriais, mokymo 
sistemomis bei metodais, Čėsnys 1908 metais nuvyko į Šveicariją 
ir įsirašė į garsųjį Friburgo universitetą. Tuo metu iš Rusijos impe
rijos išvykti užsienin buvo nelengva. Čėsniui pasisekė gauti leidimą 
vykti Šveicarijon pusmečiui pataisyti sveikatos. Tuo titulu atvažia
vęs Friburgan, jis pradėjo studijas, užtrukusias trejus metus. Klausė 
paskaitų garsių to universiteto profesorių : prancūzo Berthier, ispano 
Del Prado, šveicaro Mauser ir kitų. 1908-1911 metų laikotarpyje 
jis atsidėjęs gilinosi tomistinėj filosofijoj ir teologijoj bei indologijoj. 
Iš šios pastarosios buvo parašęs darbus : Le Boudda et sa légende 
ir L'avatar de Vishnu Krishma d’après le Bhagavat-Purana dizerta- 
cijai gauti, bet doktorizuotis Friburge Čėsniui nebeteko, 1911 metais 
vyskupas Cirtautas atšaukė jį į Kauną ir skyrė Žemaičių Kunigų 
Seminarijos profesoriumi, dėstyti dogmatinę teologiją. Rusų valdžia 
tačiau šio paskyrimo netvirtino, laikydama Čėsnį neištikimu dėl to, 
kad jis turėjęs leidimą išvykti į užsienį tik pusmečiui gydytis, ten 
nuvykęs studijavo net trejus metus. Tada Petrapilio Dvasinė Aka
demija pakvietė Čėsnį užimti dogmatinės teologijos katedrą. Petra
pily Čėsnys profesoriavo nuo 1911 iki 1918 metų. 1917 apgynė dizer- 
taciją ir gavo teologijos daktaro laipsnį. Šalia Akademijos Čėsnys
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aktyviai dalyvavo visuomeniniame lietuvių gyvenime. Dirbo ir va
dovavo Petrapilio Lietuvių nuo Karo Nukentėjusiems Šelpti Draugijai, 
suorganizavo ir pirmininkavo Kompozitoriaus Sasnausko Draugijai. 
Ne be Čėsnio rūpesčio šiai pavyko išgelbėti — išpirkti brangų lietu
vio kompozitoriaus muzikinį palikimą — rankraščius. Buvo Lietuvių 
ir Žemaičių Labdarybės Dr-jos Petrapily pirmininkas ir Lietuvių Liau
dies Sąjungos vicepirmininkas, skaitė paskaitas L. K. Sąjungos 
Liaudies Universitete ir kituose lietuvių susibūrimuose, rašė į lietu
viškus laikraščius. 1917 metais Petrapilio seime Čėsnys vadovavo 
Lietuvių Katalikų Liaudies Frakcijai.

Rusams Akademiją uždarius, Čėsnys 1919 metais persikėlė į 
Liublino lenkų katalikišką universitetą dėstyti dogmatinės teolo
gijos, dogmų istorijos, sanskrito ir lietuvių kalbos kurso. Po trijų 
metų darbo Liubline, vyskupas Pr. Karevičius parkvietė Čėsni į 
Kauną ir paskyrė tik ką įkurto Lietuvos Universiteto Teologijos- 
Filosofijos fakulteto profesoriumi ir dogmatinės teologijos katedros 
vedėju. Pradėjęs 1922 metais profesoriauti Lietuvos Universitete 
ir tą darbą tęsdamas Vytauto Didžiojo Universitete iki 1940 metų, 
Čėsnys neatskiriamai sutapo su mūsų aukštojo mokslo įstaiga. Per
18 metų dėstė jis dogmatinę teologiją, dogmų istoriją ir specialius 
dogmatinės teologijos klausimus. Giliai pažindamas dėstomus daly
kus ir turėdamas ilgametę dėstymo praktiką, prof. Čėsnys sugebė
davo atskleisti auditorijų studentams pačius giliausius ir subtiliau
sius teologijos mokslo klausimus ir juos aiškiai bei suprantamai per
teikti. Klausant jo paskaitų buvo galima jausti ne vadovėlišką ir 
ne iš pasirašytų skriptų sausą tiesų dėstymą, bet išmąstytą ir per
gyventą, tiesiog garuojančiai šviežią, gyvu žodžiu perduodamą 
teologiją.

Šalia paskaitų, Čėsnys ėjo universitete įvairias atsakingas admi
nistracines pareigas. Universitetas tapo jam tarsi namai, jame pra
leido jis didžiąją savo gyvenimo dalį. Jis buvo 1922-1923 metais 
Universiteto Senato ir Universiteto Tarybos sekretorius, per eilę 
metu: 1922.III.5-IX.4, 1923.IX.l-1925.IX.l, 1926.IX.1-1929.IX.1 
Teologijos-Filosofijos fakulteto dekanas, nuo 1922 iki 1926 Teologijos- 
Filosofijos fakulteto bibliotekos vedėjas, 1929.VI.1-1936.IX.1 uni
versiteto prorektorius. Šias pareigas einant Čėsniui teko tvarkyti 
studentų reikalus; jiems skyrė jis daug darbo, daug laiko, daug 
jėgų ir daug širdies.

1924 metais jis buvo deleguotas į Romą rūpintis, kad Apaštalų 
Sostas pripažintų mūsų Teologijos-Filosofijos fakultetą ir suteiktų 
jam teisę duoti mokslo laipsnius. Tais pačiais metais jis keturių 
asmenų komisijos sudėtyje (kun. J. Staugaitis, kan. J. Kukta, kun.
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B. Čėsnys ir prof. St. Šalkauskis) lankėsi Vatikane ir pareiškė Lie
tuvos pageidavimą, kad Vilnius nebūtų įtrauktas į Varšuvos bažny
tinę provinciją, kaip lenkai, ruošdami konkordatą, buvo suprojek
tavę padaryti.

Čėsnys aktyviai reiškėsi ir kitose švietimo bei visuomeninio 
gyvenimo srityse. Jis skaitė paskaitas 1923-1924 metais universi
teto iniciatyva suruoštuose Kauno šviesuomenei vakariniuose kur
suose, 1923-1924 metais buvo Šv. Vincento Draugijos centro komi
teto pirmininkas, 1929-1933 metais buvo L. K. Mokslo Akademijos 
vicepirmininkas, 1931-1936 metais Lietuviškosios Enciklopedijos 
redakcijos narys, 1938 m. išrinktas į Bažnytinio Meno Draugijos val
dybą, kuri rūpinosi Bažnytinio Meno Muziejaus reikalais, meniškos 
vertės bažnyčių priežiūra ir bendrai religiniu menu, 1939 metais 
įėjo į komisiją, sudarytą Religinės Kultūros Instituto steigimo 
paruošiamiesiems darbams atlikti. Spaudoj jis pradėjo bendradar
biauti nuo 1906 metų. Jo straipsniai užtinkami mūsų prieškarinėj 
ir pokarinėj spaudoj: Lietuvių Laikraštyje (Petrapily leistame), 
Šaltinyje, Draugijoj, Ateityje, Nedėldienio Skaityme, Vadove, Nau
jojoj Romuvoj, Sotere, Tiesos Kelyje, Ateites Spinduliuose, Židinyje, 
Ryte, Moteryje, Pavasaryje, Atspindžiuose, Muzikos Mene, Muzikos 
Aiduose, Lietuviškojoj Enciklopedijoj, be to, keli atskirai atspausdinti 
darbai, nurodyti žemiau paduotoje bibliografijoje.

Čėsnys buvo vienas žymiausių Nepriklausomoj Lietuvoj pirmo
sios akademikų kartos atstovų. Jis turėjo puikius moksliniam dar
bui privalumus: gerą pasiruošimą, aštrią ir gilią dalykų esmės įžvel
gimo galią, gebėjimą analizuoti painias problemas ir daryti aiškius 
sprendimus ir išvadas. Jo mokslinį pajėgumą jau pakankamai parodo 
jo parašyta apie Nikėjos sinodą ir omoousios dogmą studija, kurios 
tik dalį (104 puslapius) jis atspausdino Soter žurnale 1925 metais. 
Čėsnys galėjo duoti didelį mokslinį įnašą. Tačiau pareigų ir darbų 
gausumas, o taip pat didelis jo socialumas, padėjęs sutelkti apie 
save labai gausų būrį įvairių pažiūrų ir visuomeninių grupių žmonių, 
trukdė jam ir neleido atsidėti mokslinei kūrybai. Nežiūrint to, 
mokslinis Čėsnio palikimas nėra mažas. Viena jo dalis — tai paskaitų 
metu tūkstančiams studentų žodžiu patiektas mokslinis lobis, kuris 
savo ruožtu paskui augo, didėjo ir nešė naujus vaisius jau naujoj 
akademikų kartoj. Šios palikimo dalies didumo neįmanoma čia nei 
apskaičiuoti nei pasverti. Kita jo palikimo dalis, išlikusi mums, 
yra rašytinė. Štai jo išspausdintų originalių straipsnių, atskirų lei
dinių ir vertimų, kad ir nepilnas sąrašas :

1. Ar slegia Katalikų Bažnyčia svietišką mokslą?. Šaltinis, 1909 m., 
42 nr., 662-663 psl. ; 43 nr., 675-677 psl. ; 45 nr., 706-708 psl. ;
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48 nr., 755-757 psl. (Tai Bl. Čėsnio atsakymas į dr. Avižonio 
paskelbtus Lietuvos Ūkininke straipsnius, kuriuose jis kaltino 
Kat. Bažnyčią, kad ji slėgusi ir slegianti pasaulini mokslą).

2. Darvinas ir teologija (Prof. Fr. Kiefl straipsnis, kuri Bl. Čėsnys 
išvertė, parašė įvadą ir pridėjo paaiškinimus), Vadovas, 1910,
19 nr., 242-249 psl. ; 20 nr., 347-356 psl. ; 21 nr., 64-72 psl.

3. Pražuvusieji vaikai, 1910 (A. Barzdylos slapyvardžiu).
4. D l P. Vydūno minčių, «Jaunime», Ateitis, 1911, 10 nr., 423- 

430 psl. ; 11-12 nr., 490-498 psl.
5. Šv. Trejybės dogma šalip brahmanų doktrinos apie « Trimurti », 

Vadovas, 1913, 53 nr., 47-54 psl. ; 54 m., 179-187 psl. (Tai 
Bl. Čėsnio habilitacijos paskaita, skaityta Petrapilio Akade
mijoj 1911.XII.12).

6. De Gratia, 526 psl.
7. De Sanctissima Trinitate, 387 psl.
8. De Incarnatione Verbi Dei, 260 psl. (Šie trys lotynų kalba 

veikalai atspausdinti hektografu Petrapilyje iš jo skaitytų 
Akademijoj paskaitų).

9. Naujausių religijos mokslo veikalų apžvalga, Soter, t.I, 1924, 
170 psl.

10. Pr. Būčio Trumpa Apologetika (recenzija), Soter, t.I, 1924, 
257 psl.

11. Nikėjos sinodas ir omoousios dogma, Soter, t. II, 1925, 1-104 
psl. (Tai studija paminėti Nikėjos sinodo 1600 metų jubilėjų. 
Studija nebaigta, čia atspausdinta tik du jos skyriai).

12. Graikų-Romėnų dievai gelbėtojai (E. B. Allo straipsnis, kurį 
sulietuvino Bl. Čėsnys), Soter, t. III, 1926, 70-91 psl.

13. Tariamieji tikybos laisvės pionieriai, Tiesos Kelias, 1926, 
6 nr., 329-342 psl.

14. Keletas mokinio ir kolegos atsiminimų apie kun. Pr. Būčį, 
Tiesos Kelias, 1927, 1 nr., 23-26 psl.

15. Krikščionių atgaila senovėje, Tiesos Kelias, 1927, 5 nr., 299- 
305 psl.

16. Dogmatinės teologijos vadovėliai, Tiesos Kelias, 1928, 5 nr., 
324-328 psl.

17. A. Maliauskio, Kristus ar yra Dievas?, (recenzija), Tiesos 
Kelias, 1928, 5 nr., 385 psl.

18. Lietuvos universiteto pirmųjų gyvenimo metų apžvalga, Atspin
džiai, 1923, 4 nr.

19. Aušros Vartai, Lietuviškoji Enciklopedija, II t., 1934, 350- 
369 psl.

20. Gimė iš Panos Marijos, Židinys, XX t. (1934), 11 nr., 480- 
486 psl.
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21. Kristaus gimimas ir mitai, Židinys, XXII (1935), 12 nr., 489- 
501 psl. ; XXIII (1936), 2 nr., 166-174 psl.

22. A. Jakštas teologas, Židinys, XXVII, (1938), 3 nr., 289-297 psl.
23. Kai autokritika tiesai nepasitarnauja, Židinys, XXVIII (1938), 

8-9 nr., 203-213 psl. ; 10 nr., 362-368 psl. ; 12 nr., 703-710 psl.
24. Krikščionybės nuopelnai mūsų tautai, 1938.
25. Pijaus XI asmenybė, Židinys, XXIX (1939), 2 nr., 147-149 psl.
26. Vilnius — Lietuvos religijos židinys, Naujoji Romuva, 1939, 

42 nr., 455-456 psl.
27. Religinio ugdymo linkme, Draugija, 1939, 1 nr., 1-3 psl.
28. Taikos reikalas, Draugija, 1939, 2 nr., 77-79 psl.
29. Luget terra (Pop. Pijui XI mirus), Draugija, 1939, 3 nr., 161- 

168 psl.

Čėsnys buvo plačios ir turtingos minties intelektualas, didelės 
tolerancijos bei didelio kitų gera valia pasitikėjimo žmogus ir parei
gingas kunigas. Jo žodis buvo svarus ir mokslo ir kultūrinėj plotmėj. 
Bažnytinė hierarchija patikėjo jam pagrindinę teologijos mokslo 
šaką — dogmatinę, ji papuošė ji garbės titulais. 1927 metais kun. 
Čėsnys buvo pakeltas Kauno bazilikos kapitulos kanauninku, vėliau 
paaukštintas Jo Šventenybės Popiežiaus Rūmų prelatu ir Kauno 
bazilikos prelatu dekanu (1938). Arkivyskupijos kurijoj jis turėjo 
taip pat įvairių pareigų : buvo Bažnytinių Turtų Valdymo Tarybos 
patarėjas, dekanatinių kunigų konferencijų tvarkymo komisijos pir
mininkas, Consilium Vigilantiae vicepirmininkas. Nuo 1926 iki 1944 
metų Studentų bažnyčios rektorius.

Pirmosios bolševikų okupacijos metu prel. Čėsnys globojo Ku
nigų Seminarijos auklėtinius, savo būtą buvo pavertęs I ir II teolo
ginio kurso studentų auditorija, o Studentų bažnyčion leido rinktis 
paskaitoms III ir IV teologinių kursų klierikams. Sunkios sąlygos 
ir okupacijų meto išgyvenimai silpnino ir taip nestiprią prel. Čėsnio 
sveikatą. Antrą kartą su karo audra artinantis rusams, Čėsnys 1944 
metų vasarą apleido Kauną, pasitraukdamas į Žemaitiją. Kuriam 
laikui buvo sustojęs Luokės klebonijoj, paskui paties fronto praleisti 
persikėlė į savo gimtąjį Paluklaukių kaimą. Iš tėvynės jis nenorėjo 
trauktis. «Aš tai niekur nesirengiu bėgti, — kalbėjo jis kitiems. 
Kad ir prie duobės vestų, eičiau su šiais pačiais kunigo rūbais. Jeigu 
mes ir žūsime, tiek to, kad nors tauta išliktų ». Kelionės sunkumai 
susirūpinimas dėl nelaisvėn patenkančios tėvynės taip stipriai palietė 
jo jautrią širdį, kad, atvykus į Paluklaukius, kitą dieną ji jau nus
tojo plakusi. Rugpiūčio mėn. pirmomis dienomis Luokės bažnyčios 
šventoriuje išdygo naujas kapas, priglaudęs prel. Čėsnio kūną.
Roma Kun. R. Krasauskas


