
VYSKUPAS KAZIMIERAS PALTAROKAS 
(1875-1958)

Gimė 1875 m. vasario mėn. 22 d. Gailionių kaime prie Linkuvos. 
Pradžios mokyklą baigė Joniškėlyje, gimnaziją lankė Mintaujoje, 
Kunigų Seminariją — Kaune ir Petrapilio Dvasinėj Akademijoj, 
kurią baigė su pagyrimu Teologijos Magistro laipsniu, parašęs dizer- 
taciją De origine animae humanae. Kunigu buvo įšventintas 1902.
III.22, būdamas VIII Teologijos semestre.

1902-1906 m. buvo trijų Liepojos aukštesniųjų mokyklų: ko
mercinės berniukų, privatinės mergaičių gimnazijos ir komercinės 
mergaičių kapelionas. Kartu daug dirbo su miesto darbininkais. 
Čia sakyti socialinio pobūdžio pamokslai sudarys branduolį trijų 
tomų Sakyklai Vadovo, kur trumpai ir aiškiai bus išdėstytas visas 
Katalikų Bažnyčios mokslas. O visuomeniniais, ypač darbininkų, 
reikalais sielojimasis vėliau jį nuves Kunigų Seminarijon dėstyti 
Sociologijos ir paskatins išleisti platų 300 psl. veikalą Socialinis 
klausimas. Su ark. Jurgiu Matulaičiu jie buvo pradininkai, platesniu 
mastu judinę socialinį klausimą lietuviškoje spaudoje.

Tuo pat metu jis buvo kurstytojas, širdis ir įkvėpėjas visoke
riopos lietuviškos kultūrinės veiklos: lietuvių kalbos mokymosi, 
lietuviškų knygų platinimo, lietuviškos mokyklos kūrimo, teatro bei 
dainų vakarų organizavimo. Čia, atgavus spaudai laisvę, pradėjo 
rašyti pirmuosius tikybos vadovėlius lietuvių kalba.

Dėl susilpnėjusios sveikatos 1906 m. priverstas palikti šią pla
čiašakio darbo vietą ir persikelti mažon Surviliškio parapijon vikaru. 
Praktiškai čia ėjo klebono pareigas. Ypač pagarsėjo kaip blaivybės 
apaštalas. Parašė keletą brošiūrų apie girtuoklystę. Baigė tvarkyti 
ir išleido Sakyklai Vadovą.

Nuo 1911 m. Žemaičių Kunigų Seminarijos Kaune lotynų kal
bos, propedeutikos ir sociologijos dėstytojas, o nuo 1914 m. ir tos 
Seminarijos vicerektorius, praktiškai vadovavęs visam klierikų auk
lėjimo ir Seminarijos administravimo darbui. Kartu vienas veikliau
sių leidžiančios į mokslus katalikišką jaunimą draugijos Motinėlė 
narių, Saulės Draugijos ir Žemaičių vyskupijos Kunigų Susišelpimo 
Draugijos kasininkas, veiklus Šv. Kazimiero Draugijos narys.
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1914-1916 karo metais su Seminarija atsidūrė Petrapily ir, kaip 
jos laikinas Rektorius, vadovavo klierikų būriui. Čia parašė ir atspaus
dino Tikybos mokslą.

Grįžęs 1916 m. į Kauną, kurį laiką mokytojavo Saulės gimna
zijoje, ir ruošė bei spausdino tikybos vadovėlius. 1917 m. atnaujino 
karo apgriautus Kaune Kunigų Seminarijos rūmus ir nuo rudens 
vėl buvo jos vicerektorius ir profesorius. Plačiai dalyvavo pagyvė
jusiame visuomeniniame ir politiniame veikime, buvo 1917 m. rugsėjo 
18-22 d. Vilniaus Lietuvių Konferencijos atstovu iš Kauno, kurios 
išrinktoji Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvą nepriklausoma valstybe.

Nepriklausomai Lietuvai atsikuriant, buvo vienas pirmųjų, ypač 
bažnytinio gyvenimo, darbininkų įvairiausiose pareigose. 1915 m. 
paskirtas Žemaičių Kapitulos kanauninku, 1919 m. — Vyskupijos 
Tribunolo teisingumo gynėju, 1921 m. — Vyskupijos Socialinės Ak
cijos sekretorium, 1922 m. — Bažnytinių Turtų Valdymo Tarybos 
nariu. Tais pat metais išrinktas Lietuvos Universiteto Teologijos- 
Filosofijos fakulteto ekstraordinariniu pastoralinės teologijos profe
sorium ir katedros vedėju. Skaitė paskaitas ir specialaus Bažnytinių 
Teisių ruožo sekcijoje. Dirbdamas profesoriaus darbą, parašė eilę 
knygelių įvairiais visuomeninio gyvenimo bei auklėjimo klausimais.

1926 m. steigiant Bažnytinę Lietuvos provinciją, balandžio 5 d. 
buvo paskirtas Panevėžio Vyskupijos Valdytoju. Vyskupu konse
kruotas tų pat metų gegužės 2 d. Kauno bazilikoje, savo vyskupiją 
oficialiai pradėjo valdyti gegužės 30 d.

Pasireiškė kaip gabus organizatorius ir sumanus vadas, kuriant 
naują vyskupiją medžiaginėje ir dvasinėje srityse. Pastatydino pui
kią Kristui Karaliui dedikuotą katedrą, kuri buvo pašventinta 
1930 Vytauto Didžiojo metais ir konsekruota 1933, o 1939 m. 
buvo baigta skoningai išdekoruoti. Rūpinosi kunigų prieaugliu bei 
jų dvasine ir medžiagine būkle. Ypatingu būdu išaugo jo vyskupi
joje Katalikiškoji Akcija. Buvo vienas uoliausių kovotojų už kata
likų Moksleivių Ateitininkų laisvę.

Ypatingai gyvas vyskupo Kazimiero paminklas yra jo ganytoji
niai laiškai, kurių kas met išleisdavo po kelis. Per 12 laisvojo gyve
nimo metų parašė virš 50. Perskaityti visose bažnyčiose iš sakyklų, 
jie būdavo dalinami įvairiomis progomis, atspausdinti brošiūrėlėmis.

Laisvės metu vyskupas Kazimieras parašė ir išleido taip pat ir 
eilę kitų didesnės ar mažesnės apimties knygelių pastoracijos, auklė
jimo, Katalikiškos Akcijos bei kitais aktualiais klausimais.

Buvo priverstas padėti plunksną į šalį, užėjus Rusijos komunis
tams bei Vokietijos naciams. Iš to laikotarpio (1940-1958), kiek 
girdėti, yra likęs rankraštyje tik jo parašytas Sv. Kazimiero gyve
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nimas. Tačiau nuostabiu Dievo Apvaizdos veikimu apie 10 metų 
likęs vienas vienintelis vyskupas Lietuvoje, ir be plunksnos keliolika 
metų jis buvo tikruoju dvasiniu visos tautos vadu su kuriuo skaitėsi 
prispaudėjai. Šiuo metu neturime visų žinių, bet ir prasiskverbusios 
pro geležinę uždangą jau aiškiai kalba apie šito didžiojo Lietuvos 
vyskupo ir tautos Vyro iškentėtas kančias, apie šito XX amžiaus 
Lietuvos Valančiaus vestą ryžtingą bekompromisinę kovą su nelygiu 
priešu, apie jo turėtą įtaką į visos prislėgtos tautos gyvenimą bei 
jos rezistencijos dvasią. Kai 1958.1.3 jis mirė nuo ilgesnį laiką jį 
varginusios sklerozės, tauta jam suruošė karališkas laidotuves, par- 
lydėdama jį triumfo procesijoje iš Vilniaus į Panevėžį, kur, savo 
pastatytos katedros požemyje, jis rado vertą sau amžino poilsio 
vietą.
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D. Ganytojiniai laiškai

Jų yra daug ir įvairaus turinio. Atspausdinti dideliu tiražu, 
būdavo dalinami tikintiesiems vizitacijų metu. Dalis jų paskelbta 
Tiesos Kelyje, cituota ar paminėta kituose katalikiškuose laikraščiuose 
ar žurnaluose.

Kun. V. Balčiūnas

Roma


