
ARKIVYSKUPAS PRANCIŠKUS KAREVIČIUS, M.I.C. 
(1861-1945)

Kilo iš šviesios stambių ūkininkų šeimos. Gimė 1861 m. rugsėjo 
30 d. Giršinų vienkiemyje, Mosėdžio valsčiuje. Jo tėvas Pranciškus 
(1825-1907) baigė Varnių kunigų seminariją, bet, nejausdamas pašau
kimo, neįsišventino ir grižo ūkininkauti. Kun. Motiejui Valančiui 
padėjo rinkti medžiagą Žemaičių Vyskupystei, rėmė knygnešius. 
Sūnus Pranas mokėsi Mosėdyje, Paurupėje ir Liepojoje. 1881.11.14 
įstojo į Petrapilio kunigų seminariją. 1882 m. buvo perkleltas ten 
pat į Dvasinę Akademiją, kurią baigė 1886 m. teologijos magistro 
laipsniu ir gegužės 17 d. įšventintas kunigu, buvo paskirtas morali
nės teologijos ir liturgijos profesoriumi vietinėje kunigų seminarijoje. 
Nuo 1888 aptarnavo Samaros penkių apskričių katalikus, įsteigė 
Samaroje parapiją, pastatydino vokiečiams dvi koplyčias su mo
kyklomis ir koplyčią lietuviams. Nuo 1892 m. Petrapilio šv. Kotry
nos prokatedros viceklebonas ir berniukų gimnazijos kapelionas. 
Nuo sekančių metų buvo kun. seminarijos profesorius ir inspektorius 
6 metus. Po to atsisakęs inspektoriaus pareigų 8 metus išbuvo dva
sios tėvas ir profesorius. Mogilevo arkiv. grafas Šembekas jį pakėlė 
garbės kanauninku, o arkiv. V. Kliučinskis 1910 m. kapitulos. Pe
trapilyje šalia mokymo ir sielovados gynė lietuvių bei latvių kalbų 
teises bažnyčiose, reiškėsi lietuvių visuomeniniame gyvenime, ypač 
savišalpos ir labdarių draugijose. 1911.VII.28 tapo Lietuvių Mokslo 
Draugijos nariu Vilniuje.

1913.IX.4 mirus Žemaičių vysk. Gasparui Cirtautui, jo įpėdiniu 
pop. šv. Pijus X 1914.11.27 paskyrė kan. Karevičių. Konsekravo geg. 
17 d. Petrapilio šv. Kotrynos bažnyčioje arkiv. V. Kliučinskis, asis
tuojant vyskupams Ant. Karosui ir J. Ciepliakui, dalyvaujant Lie
tuvos ir vietiniams lietuviams, latviams, lenkų bei rusų atsto
vams. Grįždamas į Kauną geg. 30 d. aplankė Vilniuje Lietuvių Mokslo 
Draugiją ir kitus lietuviškuosius kultūrinius židinius. Nuo pat ingreso 
į Kauno katedrą (geg. 31) vyskupijos viršūnėje ėmė ryškėti aiškus 
persilaužimas į lietuvišką orientaciją. Iškilmių kalbose vyskupas 
pakartotinai pabrėžė lietuviškųjų mokslo, spaudos, auklėjimo, visuo
meninių židinių bei sambūrių svarbą ir žadėjo juos remti. Prie nau
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jojo vyskupo lietuvių kalba įsipilietino katedroje, vyskupo rūmuose, 
viešuose kunigų susirinkimuose ir tvirtėjo parapijose. Kapitulos 
nariais daugumoje tapo lietuviai. Kun. A. Dambrauską - Jakštą, vė
liau pirmąjį Lietuvių Katalikų Mokslo akademiką ir ilgametį Akade
mijos pirmininką, pakėlė tiesiog į kapitulos prelatus.

Nepaisydamas sunkių kliūčių vysk. Karevičius sutapo su tauta. 
Vietinių lenkų skundžiamas, asmeniškai teisinosi šv. Pijui X. Grįž
damas iš Romos sustojo pasigydyti Vokietijoje, kur užklupo karas. 
Per Šveicariją, Romą, Konstantinopolį ir Odesą sugrįžo į Kauną, 
bet rusai neleido čia gyventi. Persikėlęs į Panevėžį, lankė parapijas. 
Dėl įtempto darbo nusilpus sveikatai, gydytojai pasiuntė jį į Kau
kazą sustiprėti. Tuo tarpu vokiečiams užėmus Lietuvą, skubiai per 
Švediją ir Vokietiją grįžo į Kauną. Vokiečių spaudžiamas, kad 
paklustų jų norams, vyskupas atsakė : « Galite mane ištremti, galite 
sušaudyti, bet negalite manęs priversti elgtis prieš sąžinę». Prieš 
vokiečius gynė lietuvių teises, energingai palaikė Tautos Tarybos 
žygius Lietuvos nepriklausomybės reikalu. Jo 1918 m. kelionė į 
Vokietiją ir diplomatiniai pokalbiai su žymiausiais vokiečių politi
kais — Erzbergeriu, Hertlingu, vyriausio štabo vadais Hindenburgu, 
Ludendorfu — vokiečių valdžią palankiau nuteikė už Lietuvos ne
priklausomybę. Siekdino pirmuosius kariuomenės pulkus, šventino 
Karo Mokyklą, dalyvavo Steigiamojo Seimo atidaryme. Savanoriai 
kūrėjai jį pakėlė į garbės narius. Visuomenė jo asmenyje pripažino 
ir valstybės vyrą.

Milijoninę Žemaičių vyskupiją vysk. Karevičius valdė 12 metų. 
Per metus aplankydavo apie 90 parapijų. Pašventino 39 naujas 
bažnyčias, suteikė apie pusei milijono tikinčiųjų Sutvirtinimo sakra
mentą. Šalia grynai religinio gyvenimo ypatingai rūpinosi švietimu, 
spauda, draugijomis, blaivybe ; vienodino giedojimą, įvedė bendrą 
katekizmą. Jau nuo 1914 m., iš Apaštalų Sosto gavęs pritarimą, 
rūpinosi, kad gudiškoje Breslaujos srityje tikintieji turėtų savos 
spaudos, kad sielovada vyktų gimtąja klalba. Už tai dar 1922 m. 
vasario mėn. lenkiškasis Vilniaus «seimas » vyskupui priekaištavo.

Vysk. Karevičius 1918 m. rėmė kun. prof. dr. Jurgio Matulai
čio, M.I.C., kandidatūrą į Vilniaus vyskupus ; 1919 m. savo pagel
bininku išsirūpino mokslo žmogų vysk. J. Skvirecką, vėliau pirmąjį 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos pirmininką. Mielai puoselėjo išsilais
vinusioje tautoje vienuolijų atžalas. Susitaręs su Vilniaus vyskupu 
J. Matulaičiu, Marijonų Generolu, iš Š. Amerikos 1921 m. parsikvietė 
kun. prof. dr. Praną Būčį, M.I.C. ir paskyrė diecezijos akademinių 
studijų sekretoriumi. Kun. Būčys netrukus paruošė Teologijos- 
Filosofijos fakulteto planus. Prieš tai tais pačiais metais pas vysk.
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P. Karevičių apie 30 katalikų mokslo žmonių ilgai svarstė Lietuvos 
Katalikų Universiteto steigtinumą. Vyskupas savo diecezijos kun. 
Bronių Bumšą su seiniškiu kun. Pranu Garmumi išleido į Ameriką 
universitetui aukų rinkti. Gana greitai surinko virš 40.000 dolerių, 
daugiausiai Lietuvos Laisvės paskolos lakštais, kuriuos aukotojai 
dovanojo. Kompromisiniu keliu įsteigus Lietuvos universitete mi
nėtą Teologijos-Filosofijos fakultetą, katališkojo univ. steigimas 
tuo tarpu buvo atidėtas. Surinktos aukos atiteko Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijai, kurios steigiamasis susirinkimas įvyko
1922.X.22 vyskupo rūmuose.

Vysk. Karevičius padarė pirmus žygius Lietuvos bažnytinei 
provincijai įkurti. Sudarant naują bažnytinę vadovybę, savo vietą 
užleido (1926.11.22) jaunesniam įpėdiniui. 1926.III.23 pakeltas titu
liniu Skitopolio arkivyskupu, IV.24 atsisveikinęs su vyskupija, 
įstojo į marijonų vienuoliją ir apsigyveno Marijampolėje. Čia 1926.
VII.9 padarė pirmuosius įžadus, o 1929.VII.9 amžinuosius. Arkivy
skupas — vienuolis dirbo didžiulės parapijos sielovadoje, dvasiškai 
ir mokslu patarnavo marijonams, vienuolėms seserims. Buvo 
vyriausias marijonų raštų cenzorius, kanoniškas vizitatorius. Rašė 
Draugijoje, Vadove, Sargyboje, Šaltinyje, Lietuvyje, Tiesos Kelyje. 
Rankraštyje paliko plačius atsiminimus.

Arkiv. Karevičius buvo vienas iš stipriausių lietuvių teologų, 
neeilinio įžvalgumo ir stropumo teologinių raštų kritikas, nors 
išsamias kritiškas pastabas įteikdavo tik patiems autoriams. — 
Pagarba ir meilė artimui jame reiškėsi evangeliškai; gyvu tikėjimu 
ir uolumu buvo tikras Dievo žmogus (homo Dei); giliu mokslu ir 
pažiūrų platumu — humanistas geriausia žodžio prasme; pagaliau 
veiklia vargdienių ir nelaimingųjų parama — nuoseklus krikščio
nis. Savo pinigines pajamas išdalindavo labdarybei. Mirė 1945.V. 
30 Marijampolėje. Palaidotas Kauno arkikatedroje, kaip 39-tas ir 
paskutinis Žemaičių vyskupijos ganytojas.

Kaikurie Arkivyskupo straipsniai

1. Kunigas Pranciškus Lomsargis, Tiesos Kelias, 1926, 10 nr., 
173-178 psl.

2. Mirusiųjų be krikšto kūdikių likimo klausimu, Ten pat, 1927, 
12 nr., 737-738 psl.

3. Įsidėmėtinais kunigams klausimais. Klebonams, nuodėmklau
siams įsidėmėtini kanonai, Ten pat, 1928, 2 nr., 72-79 psl.

4. 1928 metų Lietuvio 5-9 numeriuose plačiai parašė apie Pe
trapilio lietuvių koloniją ir jos santykius su Mogilevo arki
vyskupais.



ARKIVYSKUPAS PRANCIŠKUS KAREVIČIUS, M.I.C. 243
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141 psl.
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