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Prel.JuozasPrunskismūsų
kultūrosistorijoje

RomualdasKriaučiūnas

Ma no pir mas ryšys su pre la tu bu vo tik ne tie sio gi nis, per jo pa ra šy tą kny-
ge lę „Kaip ra šy ti į laik raš čius“, iš leis tą 1950 m. Chi ca go je. Mat kai kun. Juo zas 
Pruns kis dir bo „Drau go“ re dak ci jo je, iš ki lo bū ti ny bė reng ti re dakcijai ko res-
pon den tus. Ta da jis ir pa ra šė prakti nių pa ta ri mų kny ge lę. Be to, kar tu su kun. 
V. Bag danavičiumi jis įstei gė žur na lis ti kos kur sus prie I. Lo y o la uni ver si te to 
Chi ca go je. Juos bai gu sie ji įgy da vo aukš tojo moks lo di plo mą. Tai gi iš mi nė tos 
kny ge lės ir ga vau pir mą sias spau dos ben dra dar bio pamokė les. Tą kny ge lę vis 
dar te be tu riu.

Ar ti mes nis ry šis su pre la tu už si mez gė, kai jis 1966 m. man at siun tė laiš-
ką, pra šy da mas į jo re da guo ja mą „The Ma rian“ žur na lą pa ra šy ti straips nį apie 
vy res nio am žiaus žmo nių san ty kį su re li gi ja. Tuo me tu aš stu di ja vau kli ni ki nę 
psi chologiją ir spe cia li za vau si bū tent vy res nių jų žmo nių psi chi nių su tri ki mų sri-
ty je. Pre la tas iš spausdino tai, ką jam pa siun čiau, bet po to laiš ke dar pa ra šė, kad, 
jo ži nio mis, esą nau jes nių stu di jų ne gu ma no ra ši ny je ci tuo ja mos. Ta da įsi ti ki-
nau, kad jis bu vo ap si skai tęs ir ge rai in for muo tas.

Dar gy ven da mas Chi ca go je pre la tą daž nai ma tydavau lie tu viš kuo se ren-
gi niuo se, vi sa da su ma ža už ra šų kny gu te – ką nors į ją ra ši nė jant. Po po ros die-
nų pa si ro dy da vo jo re por ta žai „Drau ge“. Nors J. Pruns kis bu vo ku ni gas, bet nė 
kar to nete ko jo pa moks lų gir dė ti. Esu jį ma tęs kar tu su pul ku ki tų dva si nin kų 
au ko jant šv. Mi šias iš kil min gų įvy kių pro go mis. Ma no at min ty je jis iš li ko kaip 
ga bus, da ly kiš kas žur na lis tas ir dos nus ge rų dar bų mece natas, ypač jau ni mo ir 
spau dos rė mė jas. „Drau ge“ dir bo dau giau kaip 20 me tų, vė liau tik ben dra dar-
bia vo, nes 1970 m. bu vo pa kvies tas į Ame ri kos lie tu vių ta ry bą kaip at sto vas 
in for ma ci jai.

Grįž tant prie jo biog ra fi jos no riu pa sa ky ti, kad pre la tas J. Pruns kis, ute-
niš kis, gi męs 1907 me tais gruodžio 12 die ną Žvil bu čių kai me, Dau gai lių vals-
čiu je, bu vo ma no ma mos, gi mu sios gre ti ma me De bei kių bažnyt kai my je, ben dra-
moks lis „Sau lės“ pro gim na zi jo je Ute no je. 

Sa vo ku ni ga vi mo pra džią Ame ri ko je pre la tas taip pri si me na: „Ka lė dų die-
no mis ku ni gai iš si va ži nė jo pas gi mi nes, pa žįs ta mus, ir aš kle bo ni jo je li kau vie-
nui vie nas. Iš ėjau į mies tą, kla jo jau gatvė mis. Čia prie ma nęs pri ei na se ne liu kas, 
gir dė jęs ma no pa moks lą, ir guo džia, kad vis kas bus ge rai“... 
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Bu vo ALRK Fe de ra ci jos spau-
dos biu ro direkto rius. Nuo 1948 iki 
1972 m. – „Drau go“ redakto rius, o nuo 
1953 m. – Lie tu vių en cik lo pe di jos žur-
nalistikos sky riaus re dak to rius. Ben-
dra dar bia vo dau ge ly je Ame ri kos lie tu-
vių laik raš čių ir žur na lų.

Spau do je kar tais pa si ra ši nė da-
vo J. Žvil bu čio ir J. Dau gai lio sla py-
vardžiais. Pa sak pa ties J. Pruns kio, 
jis per sa vo gy ve ni mą bu vo pa ra šęs 
apie 12 tūks tan čių įvai raus po bū džio 
straips nių.

Bet gi tu rė jo ir pa ty ri mą, įgy tą 
dar jau nys tė je, prieška rio Lie tu vo je, 
kai nau jie ji ka ta li kai ketvir tojo de šimt-
me čio ant ro jo je pu sė je nu ta rė leis ti 
nau jo ti po laik raš tį „XX am žius“, ne-
pa na šų į krikščio nių de mok ra tų „Ry-

tą“, – kur kas in te lek tu a les nį, įvai res nį, ne pri riš tą prie vie nos par ti jos in te re sų. 
Dar ga na jau nas ku ni gas J. Pruns kis tuo met bu vo pa kvies tas re dak to riau ti į „XX 
am žių“, prieš Ant rąjį pa sau li nį ka rą ta pu sį Lie tu vo je populiariau siu, sa vo ti ra-
žais di džiau siu dien raš čiu. Laik raš čio ben dra dar biai bu vo žino mi to me to in te-
lek tu a lai A. Ma cei na, J. Gri nius, J. Gir nius, Z. Ivins kis, P. Die li nin kai tis, bet jie 
bu vo užim ti pe da go gi ne ir vi suo me ni ne veik la, tad jau na sis ku ni gas J. Pruns kis, 
re dak to riau da mas šia me laik raš ty je, iš ėjo pir mąsias žur na liz mo pa mo kas. 1939-
1940 m. jis bu vo pa skir tas Ka ta li kų vei ki mo cen tro spau dos biu ro di rek to riu mi.

„Dar jau nys tė je sa vo gy ve ni mo ke lią įsivaiz davau kaip tar ny bą al to riui 
ir spau dai“, – vie na me in ter viu pri si pa ži no prel. J. Pruns kis. Prieš Ant rą jį pa-
sau li nį ka rą Lie tu vo je ben dra dar bia vo „Ry te“, „Skau tų ai de“, „Ži di ny je“, sa vai-
me aiš ku, „XX am žiuje“, kur spaus di no ke lio nių po Eu ro pą įspū džius. Po ka ro 
Ame ri ko je ra šė „Laiš kuo se lie tu viams“, „Lie tu vių die no se“, „Ai duo se“ ir kt. O 
„Drau ge“ pa tei kė cik lą re por ta žų iš ke lio nių po Azi jos, Af ri kos, Aust ralijos ir 
Pie tų Ame ri kos kraštus.

Nuo 1933 m. yra pa ra šęs daug kny gų ir kny gelių. Vie na pir mų jų jo kny-
ge lių, iš spaus din ta jau ka ro me tais Ame ri ko je, va di na si „Pen kio li ka Lie tuvoje 
nu žu dy tų ku ni gų“. Vė liau iš lei do „Kaip bė go me nuo te ro ro“ (1944), „Lie tu va 
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bolše vikų ir na cių ver gi jo je“ (1944), „Aukš tyn šir dis“ (1957) ir kt. 1958 m. pa-
si ro dė jo kny ga „Rink ti nės min tys“, ku rio je su rink ta žy mių žmo nių pasisaky mai 
apie re li gi ją. Tais pa čiais me tais iš ėjo pa na šaus po bū džio ki ta prel. J. Pruns kio 
kny ga „Ma no pa saulėžiūra“. Tai mū sų iš ei vi jos kul tū ros at sto vų sam pro ta vi mų 
apie re li gi ją ir Lie tu vos at ei tį rin ki nys.

Leis da mas to kias kny gas pre la tas ti kė jo si stip rin ti iš ei vi jos re li gi nę są mo-
nę ir tau ti nį at spa ru mą. Jis bu vo ne tiek pa moks li nin kas iš sa kyk los į baž ny čią 
su si rin ku siam bū re liui žmo nių, kiek žur na lis tas, ra šy to jas, pa šauk tas tam me tui, 
ka da to kios li te ra tū ros la bai rei kė jo, ka da, skleis da mas au to ri te tų idė jas, ga lė-
jo ber ti mo ralės, re li gi jos, kul tū ros sėk las į žmo nių šir dis, ti kėdamasis grei to ir 
gau saus der liaus.

Ypač daug dė me sio pre la tas J. Pruns kis sky rė jau na jai iš ei vi jos kar tai, 
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ku riai grė sė pa vo jus nu taus ti, nes tė vai netu rėjo lai ko ir ga li my bių už si im ti jos 
tau ti niu ir re li gi niu auk lė ji mu. Gal iš to po rei kio stip rin ti re li gi nę ir tau ti nę jau-
ni mo są mo nę jis ėmė rem ti iš ei vi jos spau dą, suvokda mas, koks svar bus yra ka ta-
li kų žur nalisto dar bas. Ver tin da mas spau dos dar bą 1954 m. pa sky rė kon kursines 
pre mi jas: „Drau go“ ro manui (lai mė jo Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė), Lie tu vių ra šy to jų 
drau gi jai, re li gi nio kul tū ri nio, re li gi nio me no, laik raš čių kon kur sams. 1972-
1982 me tų lai ko tar piu su tei kė 34 pre mi jas, be veik vi sas po 1000 dol. At ei ti nin-
ki jos 75 me tų jubilie jaus pro ga 1984 m. pa au ko jo 10 000 dol. Po de šimt me čio 
„Daina vos“ jau ni mo sto vyk lai pa sky rė 60 000 dol. Tai tik ne di de lė da lis pre la to 
Juo zo Pruns kio, kaip mece nato, fi nan si nės pa gal bos Ameri kos lie tu vių or ga ni-
za ci joms, kultū rai, spau dai. Drau go fon do 15 me tų su kak ties pra ne ši me skai tė-
me („Drau gas“, 2007-11-08), kad aukš čiau sio laips nio gar bės na rys yra prel. dr. 
Juo zas Pruns kis su 67 500 dol. įna šu. Jis ak ty viai rė mė Šv. Ka zi mie ro ko le gi ją 
Ro mo je, jauni mo sto vyk las, At ei ti nin kų na mus, Šv. Ka zi mie ro ko le gi ją Ro mo je, 
jau ni mo sto vyklas, At ei ti nin kų na mus, Lie tu vių fon dą, Vy čių fon dą, pre mi jo mis 
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ska ti no ka ta li kiš ką ir lab da rin gą veik lą ir at gi mu sio je lais vo je Lie tu vo je.
1997 me tais, mi nint prel. Juo zo Pruns kio 90 me tų am žiaus ir 65 me tų ku-

ni gys tės ju bi lie jų, bu vo išleis ta dr. A. Vasiliauskie nės kny ga „Gyve nimas Die vui 
ir Lie tu vai“, įvai rio se vie to vė se, ku rios nuo lat jau tė pre la to dos nią ran ką, bu-
vo suor ga ni zuo tos J. Pruns kiui skir tos moks li nės bei ju bi lie ji nės kon fe ren ci jos. 
Ren gi niai bu vo or ga ni zuo ti ir kny ga pri sta ty ta Chi ca go je. 

Bū da mas jau gar bin go am žiaus pre la tas tu rėjo kaip re ta įžval gų pro tą. Jis 
ak ty viai do mė jo si at gi mu sios Lie tu vos gy ve ni mu. „Man gai la, kad do ri, re li-
gin gi žmo nės iš stu mia mi iš vi sų po zi ci jų, o jų vie to je at si ran da par ti nė no men-
kla tū ra. Tai di de lė ne tei sy bė“, – 1996 m. pra džio je jis kal bė jo vie no Lie tu vos 
laik raš čio ko res pon den tui. Jam bu vo la bai svar bu tau tos re li gi nis ir mo ra li nis 
at gimimas, to dėl iki pas ku ti nių jų sa vo gy ve ni mo die nų rė mė ka ta li kiš kas mo-
kyk las, spau dą, se se rų vie nuo ly nus. 

„Bet pir me ny bę tei kiu spau dai“, – pa brėž da vo pre la tas, ku rį daug žmo nių 
va di no švie siuo ju. Vi sus sa vo lei di nius ir di dži ą ją da lį bib liotekos jis pa do va-
no jo VDU bib lio te kai Kau ne, kad jo su rink ta, su si ste min ta, pa skleis ta dva si nė 
li te ra tū ra tap tų pri ei na ma lais vos Lie tu vos vai kams.

„Draugas“,2007-12-15
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