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Pranokęssavąjąkartą.
VyskupasPranciškusPetrasBūčys

AudronėV.Škiudaitė

Kad „Drau go“ laik raš tis vi są 
šim tą jo gy va vi mo me tų bu vo ve da-
mas iš skir ti nių as me ny bių, ypač pa-
brė žia kun. Pet ro Bū čio pa var dė. Tuo 
me tu dar ku ni gas Pran ciš kus Pet ras 
Bū čys 1917-1921 m. (su ne di de le per-
trau ka) bu vo „Drau go“, jau ta pu sio 
dien raš čiu, vy riau sia sis re dak to rius. 
Be je, jis bu vo pir ma sis laik raš čio va-
do vas jį pe rė mus Tė vams ma ri jo nams. 
„Drau go“ re da ga vi mas iš nau do jo tik 
vie ną iš dau ge lio P. P. Bū čio ta len tų. 
Vė liau jis ta po ka ta li kų Ry tų apei gų 
vys ku pu, Ma ri jo nų vie nuo li jos ge ne-
ro lu, Vy tau to Didžio jo uni ver si te to 
Kau ne rek to riu mi ir t.t. 

Tap da mas „Drau go“ re dak to riu-
mi jis jau bu vo su bren dęs mąs ty to jas – pro fe so ria vęs Sei nų ku ni gų se mi na ri jo je 
ir Pet ra pi lio dva si nė je aka de mi jo je, bu vęs šios aka de mi jos rek to rius, Vil niaus 
di džio jo sei mo na rys ir vie nas pir mi nin kų, kū ręs or ga ni za ci jas, joms va do va vęs, 
stei gęs ir re da ga vęs ke le tą lei di nių. Tai gi tuo met jis jau bu vo to me to vie nas 
stip riau sių pro to ga liū nų, kar tu su kun. prof. Jur giu Ma tu lai čiu at kū ręs Ma ri jo nų 
vie nuo li ją. Ku ni go, vė liau vys ku po Pran ciš kaus Pet ro Bū čio gy ve ni mą pa nag ri-
nė ki me nuo dug niau.  

Pran ciš kus Pet ras Bū čys (gi męs 1872-08-20 Ku dir kos Nau mies čio vls., 
Sla vi kų par., Šil ga liuo se, mi ręs 1951-10-25 Ro mo je) mo kė si Sla vi kų pra džios 
mo kyk lo je, Ma ri jam po lės gim na zi jo je. 1890-1895 m. mo kė si Sei nų ku ni gų se-
mi na ri jo je. Mo ky da ma sis ir stu di juo da mas or ga ni za vo ir lei do ran kraš ti nius 
laik raš tė lius, ben dra dar bia vo lie tu vių spau do je: „Vie ny bė je lie tuv nin kų“, „Že-
mai čių ir Lie tu vos ap žval go je“, „Var pe“ ir t.t. 1895 m. bai gęs Sei nų ku ni gų 
se mi na ri ją įsto jo į St. Pe ter bur go dva si nę aka de mi ją, ku rią 1898 m. bai gė ma-
gist ro laips niu. Mo kė si Fri bour go uni ver si te te ir, ten ap gy nęs is to ri nę apo lo gi ją 

VyskupasPranciškusP.Būčys



181

Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai

apie šv. Sta nis lo vą, 1901 m. pel nė te olo gi jos dak ta ro laips nį. Nuo 1902 m. – St. 
Pe ter bur go dva si nės aka de mi jos eks tra or di na ri nis pro fe so rius, o nuo 1905 m. – 
or di na ri nis pro fe so rius. Dir bo Pet rog ra do dva si nės aka de mi jos pro rek to riu mi, 
vė liau ėjo aka de mi jos rek to riaus pa rei gas. Ra šė be veik į vi sus lie tu viš kus laik-
raš čius ir žur na lus. Ben dra dar bia vo ir len kų spau do je. 

Nuo 1909 m. bu vo Ma ri jo nų vie nuo li jos na rys. 1916 m. Ma ri jo nų vie-
nuo li jos ge ne ro lo kun. Jur gio Ma tu lai čio bu vo pa siųs tas į JAV pa dė ti te nykš tei 
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jau nai ma ri jo nų pro vin ci jai. Ten pir ma sis di de lis įpa rei go ji mas jam bu vo per im ti 
žlun gan čio „Drau go“ dien raš čio, ku rį bu vo įsi pa rei go ję leis ti ma ri jo nai, re da ga-
vi mą. 

Be to, Ame ri ko je jis bu vo ke le to pa ra pi jų (She bo y gan, WI; Wau ke gan, IL) 
kle bo nas; Šv. Ka zi mie ro se se rų vie nuo ly no ka pe lio nas ir jų aka de mi jos re li gi jos 
mo ky to jas. 1920 m. įkū rė re li gi nį ma ri jo nų sa vait raš tį „Lai vas“ ir iš lei do ke le tą 
re li gi nių trak ta tų. 

1921 m. lie pos mė ne sį grį žo Lie tu von, par vež da mas Lie tu vos uni ver si te-
tui kun. A. Bur bos ir J. Ži lins ko li tu a nis ti nes bib lio te kas, ku rias vė liau per da vė 
Kau ne įkur tam Vy tau to Di džio jo uni ver si te tui. Vys ku po P. Ka re vi čiaus pa ves tas 
pa ren gė te olo gi jos fa kul te to pla ną ir nu ve žė jį į Ro mą, įtei kė po pie žiaus stu di jų 
kon gre ga ci jai. 1922 me tų va sa rio 16 die ną įkū rus uni ver si te tą bu vo pa skir tas 
Te olo gi jos fi lo so fi jos fa kul te to fun da men ti nės te olo gi jos ka ted ros ve dė ju. Vė-
liau – šio fa kul te to de ka nu, uni ver si te to pro rek to riu mi, o nuo 1924 me tų rug sė jo 
1 die nos iki 1925 me tų rug sė jo 1 die nos bu vo uni ver si te to rek to rius. 

Kau ne re da ga vo „Lais vės“ dien raš tį, ben dra dar bia vo „Ry te“, „Lie tu vo je“, 
„Šal ti ny je“, „Tie sos ke ly je“ ir kt. ir at spaus di no dar ke le tą te olo gi nių trak ta tų. 

1927 m., mi rus Ma ri jo nų vie nuo li jos ge ne ro lui ar ki vys ku pui Jur giui Ma-
tu lai čiui, tuo me tu bu vęs jo pa va duo to ju, 1923 m. bu vo iš rink tas Ma ri jo nų or-
di no ge ne ro lu ir su ke lių me tų per trau ka iš bu vo juo be veik iki pat mir ties 1951 
m., jau gy ven da mas Ro mo je. P. P. Bū čys su ak ty vi no šio or di no veik lą Lie tu vo je, 
Lat vi jo je, JAV, Aust ra li jo je. Nuo 1929 m. prof. P. Bū čys bu vo po pie žiaus ko mi-
si jos Ru si jai pa ta rė jas, o 1930 m. Ro mo je kon sek ruo tas Ry tų apei gų vys ku pu.

Kaip Lie tu vos at sto vas da ly va vo tarp tau ti niuo se eu cha ris ti niuo se kon gre-
suo se, pir ma sis iš Lie tu vos bu vo iš rink tas tų kon gre sų nuo la ti nio ko mi te to gar-
bės na riu. 

Vys ku pas Pran ciš kus Pet ras Bū čys bu vo ne pa pras to ta len to ir pla čios eru-
di ci jos žmo gus. Tai fun da men ta li as me ny bė, stip riai vei ku si lie tu vių kul tū rą. Jo 
eku me ni nė, po li ti nė ir vi suo me ni nė veik la pra no ko to me to vi suo me nės ly gį. 

Gi lus moks li nin kas, dva sin gas ku ni gas, iš min tin gas va do vas, – taip vys-
ku pą P. Bū čį api bū di na kun. Pra nas Ra čiū nas, MIC, biog ra fi jų kny go je „Mū sų 
švy tu riai“. 

Mi nint vys ku po Pet ro Pran ciš kaus Bū čio, MIC, 50-ąsias mir ties me ti nes 
Kau ne, Vy tau to Di džio jo uni ver si te te, vy ku sia me mi nė ji me Ka ta li kų Baž ny čios, 
vi suo me nės at sto vai, moks li nin kai, gi mi nės aukš tai įver ti no vys ku po P. P. Bū čio 
veik lą. „XXI am žiaus“ ko res pon den tė An ge lė Buš ke vi čie nė taip per tei kia mi nė-
ji me iš sa ky tas min tis.
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Kun. Vaclovas Aliu lis, MIC: „Tik ras za na vy kų že mės sū nus, ža vė jęs ori-
gi na lia liau diš ka kal ba, darbš tu mu, mal dos gy vy bin gu mu, ki lęs iš ku ni giš kos 
fa mi li jos, iš di džio jo ku ni gų dai gy no, eku me niš kai pa žan ges nis už Jur gį Ma tu-
lai tį“. 

Ar ki vysk. S. Tam ke vi čiaus žo džiais ta riant, „sun ku ap rėpt, kiek šis žmo-
gus pa li ko Baž ny čiai, Lie tu vai“. 

Vysk. P. P. Bū čys – vie nas pir mų jų Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos 
kū ri mo idė jos kė lė jų, pir ma sis Ka ta li kų aka de mi jos ide o lo gas, pir ma sis LKMA 
Cen tro val dy bos (1922-1925), LKMA aka de mi jos (1936), ka ta li kų uni ver si te to 
idė jos ša li nin kas ir šio uni ver si te to sta tu to pa ren gė jas (1921), ti tu li nis Olim-
po vys ku pas Ry tų apei goms, Di džio jo Vil niaus Sei mo pre zi diu mo na rys, vie nas 
Lie tu vos krikš čio nių de mok ra tų su si vie ni ji mo pro gra mos pro jek to su da ry to jų. 
Ne pa vy kus įsteig ti Lie tu vos ka ta li kų uni ver si te to kun. P. Bū čys pa si rū pi no, kad 
šiam rei ka lui su rink tos lė šos tek tų Ka ta li kų moks lo aka de mi jai. Tai įga li no per 
18 me tų pa ruoš ti ne ma žai moks lo dar buo to jų. Kun. V. Aliu lis ir dr. A. Va si liaus-
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kie nė pri mi nė, jog vysk. P. Bū čys bu vo lai ko mas žy miau siu te ore ti ku so cia li niu 
ir dar bi nin kų klau si mais. 

Gi lų pėd sa ką kun. prof. P. Bū čio gy ve ni me pa li ko jo ben dra dar bia vi mas 
su bū si muo ju pa lai min tuo ju ar ki vys ku pu Jur giu Ma tu lai čiu. Kai šis, bū da mas 
Pet ra pi lio dva si nės aka de mi jos pro fe so riu mi, pa si ry žo at gai vin ti be iš mirš tan čią 
Lie tu vos ma ri jo nų vie nuo li ją, prof. P. Bū čys vie nas pir mų jų ta po at nau jin tos 
kon gre ga ci jos na riu ir bu vo at nau jin to jo pla nų vyk dy to ju. 

Vysk. P. P. Bū čys bu vo dau ge lio lab da rin gų or ga ni za ci jų na rys ir rė mė jas, 
ypač šia me ba re jis ak ty viai reiš kė si gy ven da mas St. Pe ter bur ge. 

Šiandien Vy tau to Didžio jo uni ver si te te Kau ne vei kia var di nė prof. P. P. 
Bū čio au di to ri ja, o jo tė viš kės Šil ga liuo se, Ma ri jam po lės aps., vie tą žy mi sti-
li zuo tas ąžuo li nis kry žius. Taip tėvynainiai įamžino šio bendraamžius toli 
pranokusio lietuvio atminimą.

To liau pa tei kia me pa čio vys ku po P. P. Bū čio pri si mi ni mų, ku riuos už ra šė 
prof. Z. Ivins kis, re da ga vo J. Vaiš no ra, MIC, ir iš lei do Lie tu viš kos kny gos klu-
bas 1966 m. (spaus di no „Drau go“ spaus tu vė). Iš šių teks tų pa tir si me, ko kio mis 
ap lin ky bė mis vys tė si ir bren do bū si mo jo in te lek tu a lo, te olo go ir dva si nin ko bei 
„Drau go“ re dak to riaus as me ny bė. Be to, vys ku pas P. P. Bū čys įam ži no ir pa čios 
„Drau go“ re dak ci jos is to ri jos ge ro ką ga ba lą.


