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LIETUWOS WAJKIELU
Ispausti Suwałkuase

1851.
Metuase.

Antanas Tatarė
1832 m. įstojo į
Seinų kunigų seminariją.

1834 m. buvo įšventintas kunigu.



  

„Didesnio lietuvio, kito įžymesnio už Petrą Kriaučiūną žmogaus tuomet 
nebuvo Suvalkų žemėje. Jis buvo ir žodyninkas, ir žadintojas, ir kurstytojas – 
buvo visų galų žmogus.“
                                                                                              Jonas Jablonskis

1871–1875 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje.

Petras Kriaučiūnas



  P. Kriaučiūno 1913 m. parengta
lietuvių kalbos programa



  

Vincas Kudirka

1877–1879 m. mokėsi  Seinų kunigų 
seminarijoje

Dėl pašaukimo stokos iš Seinų 
kunigų seminarijos pašalintas.



  

Motiejus Gustaitis

Nors Tėvynė kruvinais
Apsiniaukus slibinais,
Kadgi žiūrau čia į Jus,
Užmirštu jos pavojus:
Nes Mokykla ir Jaunimas
Tai žmonijos atgimimas!

       Motiejus Gustaitis

1886–1892 m. mokėsi
Seinų kunigų seminarijoje.

M. Gustaitis – pirmasis lietuvių poetas, už filologinius tyrinėjimus gavęs mokslinį daktaro 
laipsnį. Jis pirmasis parašė lietuvišką literatūros teorijos vadovėlį <...>, jis yra pirmasis Šarlio 
Bodlero vertėjas į lietuvių klabą ir lietuviškojo simbolizmo pradininkas. 
     Viktorija Daujotytė



  

Antanas BaranauskasAntanas Baranauskas

1897–1902 m.
Seinų vyskupas

Pirmasis iš vyskupų Seinų katedroje 
prabilo lietuviškai.

Seinuose Antanas Baranauskas 
išvertė ir parašė apie 30 giesmių, 

pradėjo į lietuvių kalbą versti Bibliją.



  



  

Antanas Šmulkštys-Paparonis

1903–1908 m. mokėsi
Seinų kunigų seminarijoje.

„Maironi! Nors tavo siela žvaigždžių takus 
pažino ir ne vienam keleivių žemės nušvietė 
kelią, bet tave patį aš matau saulolaidos 
masinančioj šviesoj ir tariu, gerbdamas tavo 
vardą: „Labanakt, Maironi!“
                                             Antanas Šmulkštys-Paparonis



  

1909–1914 m. mokėsi Seinų 
kunigų seminarijoje.

Vincas Mykolaitis-Putinas



  

Devyni kieti, plieniniai skambalo smūgiai 
pažadino Liudą Vasarį iš miego. Krūptelėjęs 
jis atmerkė akis ir valandėlę negalėjo 
susivokti, kame esąs. Buvo lygiai 5 valanda 
šalto rudeninio ryto. <...>

Ak, juk tai seminarija!

Vincas Mykolaitis-Putinas Nicoje, ten 1931 m. 
parašė romano „Altorių šešėly“ pirmąjį tomą.



  

Prie seminarijos sodas, tankios eglaičių sienos nuo vėjų ir nuo pašalinių akių 
ginamas. Sodo takais mes trypdavom, vaikštinėdavom laisvalaikio valandėlėmis. 
Visa tai aprašyta „Altorių šešėly“. 

Vincas Mykolaitis-Putinas



  

Galėtų rastis Vinco 
Mykolaičio-Putino kambarys



  

Juozas Laukaitis
Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje.

1897–1902 m. vyskupo Antano Baranausko 
kapelionas. 

1902–1910 m. Seinų kunigų seminarijos profesorius, 
dėstė homiletiką, lietuvių kalbą. 

1906 m. kartu su kolegomis Seinuose įsteigė 
spaustuvę „Laukaitis, Dvaranauskas, Narijauskas ir 
Bendrovė“, kuri leido savaitraštį „Žiburys“ su priedais.

1906 m. įsteigė ir iki 1907 m. redagavo periodinį leidinį 
„Šaltinis“. 

1908 m. pradėjo leisti kunigams skirtą žurnalą 
„Vadovas“.

1909 m. Seinuose surengė pirmąjį kalbininkų 
suvažiavimą, kuriame buvo norminta liturginė kalba.

1873–1952 



  



  

Liepos 1 d.
J. Totoraičio kritiškas

straipsnis

Rugpjūčio 1 d. 
J. Laukaičio atsakas

Polemika



  



  

Kalbininkai su kunigais 1909 m. vasarą Seinuose, kur buvo galutinai suredaguota
poterių kalba. Sėdi: Kazimieras Būga, Jurgis Šlapelis, Jonas Jablonskis, Kazimieras

Jokantas, kun. Juozas Laukaitis, stovi: kun. Antanas Sivickas, Juozas Balčikonis,
kun. Juozas Vailokaitis, mokyt. V. Jakūbauskas, Antanas Rucevičius, Juozas Grabauskas



  

VADOVAS, Nr. 14,
1909 m. spalio 1 d.



  

Šią vasarą mūsų kalbos žinovai 
susirinkę Seinuose per keletą 

savaičių svarstė kalbos dalykus. 
Neužilgo susilauksime naujos 

gramatikos ir sintaksio. 
Kalbininkai, apsvarstę didžiuosius 

dalykus, šiaip išsidalino darbą: 
Prof. J. Jablonskis rašo sintaksį, 

Dr. J. Šlapelis – gramatiką, o 
K. Būga išleis veikalą apie rašybą.

Mūsų kalbininkai
Sėdi: Šlapelis, J. Jablonskis, Kun. J. Laukaitis.

Stovi: Stud. K. Būga, Stud. J. Balčikonis.



  



  



  O gal galėtų rastis ekspozicija, skirta žymiausiems 
Seinų kunigų seminarijos auklėtiniams?



  

Parengė Marius Mikalajūnas,
Vilniaus licėjaus Tarptautinio bakalaureato

lietuvių kalbos mokytojas ekspertas

Pranešimas skaitytas Seinuose
2013 m. spalio 12 d.
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