
rejo su kitais lietuviq pabcgeliais pasitraukti i Rusijos 
gilurn~. Ir cia pasireiskia savo veikla. Petrapilyje desto 
lietuviq kalb~ bendrojo lavinirno kursuose, dirba centri
niarne kornitete nuo karo nukentejusierns selpti. Veliau 
persikelia i VoroneZ<j, kur rnokytojauja M. Yeo girnna-

lJOJe. 
1918 rn. griZta i savo numy!Ctus Birzus ir cia vis~ 

savo energij~ atiduoda k~ tik atsikt1rusiai Lietuvai. Vie
nas svarbiausi4 ir reiksrningiausitjjo darb4 buvo girnna-
ijos Birltlose jsteigirnas. Si darbqjis atliko kartu su ka

talikl! kun. K. R.irnkeviciurni. Kun. P. Jakubenas sioje 
girnnazijoje destc tikyb~, turejo vokieci4 ir lotyn4 kalb4 
parnoktj. 

Biriq girnnazijoje puikiai tilpo jvairi4 religinit! pa
y iurq ispaiinejai. Niekada cia nebuvo kivirc4 del skir
tingq dvasin4 paZ.iiin!. Tai lam. P. Jakubeno nuopelnas. 
Jis dirbo su didele tolerancija ir rneile lietuvi4 tautai. Pra
dejo kunigauti, kai dar krastas skendo tarnsurne ir gir
tuoklysteje. P. Jakubenas pats neruke ir negere. Del si4 
yd4 visur ir visuornet savo parapijieeius bardavo. Jis bu
vo gridtas, teisingas, turejo humoro j ausm~, trosko, kad 
kiekvienas jo mokinys butlj gerai isaukletas, issirnoksli
nys, darbstus, riipestingas, s~ziningas, pareigingas, s~
moningas krikscionis ir tikras lietuvis. Jis nenuilstamai 
vare placi~ kulrurinio darbo vag~. Steigc draugijas, skai
te jose paskaitas, dalyvaudavo jq posedziuose. 

1925 m. buvo pakviestas i Kauno Vytauto Didziojo 
universitetq organizuoti Evangeliktj reformatlj fakulte
to. Nuo to laiko apsigyveno Kaune, taciau neparnirsda
vo ir BirZl! su graZ.ia mUrine klebonija prie Sirvenos eze
ro, kurioje mego kurti ir rasyti savo pamokslus, teologi
nius straipsnius, knygas, kritinius rasinius. Gyvendamas 
Kaune rupinosi evangelikt! rcfom1att1 parapijos naujos 
baznycios statybos reikalais. Tuo laikotarpiu labai daug 
rak 
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Nepalankiis istoriniai jvykiai 1940 m. sustabde iy
dinti kultiirinj, ekonorninj ir dvasinj nepriklausornos Lie
tuvos gyvenim~, o Antrasis pasaulinis karas griove sun
kiai jgytas kultiirines vcrtybes. 1941 rn. ziem~ prof. kun. 
P. Jakubenas repatriavo i Vokictij~, veliau apsigyveno 
Sveicarijoje, kurioje 1953 m., sulaukys 82 metlj, mire. 
Liko be galo brangiis atrninirnai ir darbai, kt1riais profe
sorius dr. kun. P. Jakubenas buvo nenuilstarnas Lieruvos 
visuornenininkas nuo mokyklos iki studentavimo laiktj; 
BirnJ, veliau Kauno evangeliktj reformatlj parapijq kle
bonas; Lietuvos evangelik4 reformatlj bainycios gene
ralinis superintendentas; Birilj rniesto svietimo ir visuo
menines veiklos globejas; Lieruvos Vytauto Didziojo uni
versiteto profesorius ir Evangeliktj reforrnatlj teologijos 
fakulteto organizatorius bei dekanas; mokslininkas, pa
rasys pirm~ lietuviq kalba isleistq trij4 tomq BaznyCios 
istorij~; pamokslininkas, rasytojas ir publicistas, placiai 
dalyvavys Lietuvos valstybes ir evangeliktj reformatlj 
bainycios spaudoje, 18 metlj lcidys bafuytinj 2urnal~ "Se
jejas", bendradarbiavys zumale "Musq zodis"; Lietuvos 
valstybes prezidento apdovanotas ordinais, Gedirnino II 
laipsnio ordinu. 

Kad neisblestlj sviesus sio kilnaus, svietejo, trosJ....'U
sio geresnio gyvenimo Licruvos zmonems, skleidusio 
meiles sviesq parapijieciarns atrninirnas, butlj gerai is
leisti knyg~, kuri butlj skirta P. Jakubeno asrnenybei, jo 
gyvenirnui ir veiklai nusviesti. Kas buvo zemaiciams vys
J....'Upas Motiejus Valancius, tas pats Birtams ir visai Lic
ruvai buvo generalinis superintendentas, profesorius, dr. 
kun. Povilas Jakubenas, kurj su pagarba ir rneile prisi
mename. 

(Naudota literatrira- iumalai "Mrisr1 spamai") 

Alcksandra BALCIAUSKIENE 
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