
ARKIVYSKUPAS PRANCIŠKUS KAREVIČIUS 
JO ASMENS IR VEIKLOS BRUOŽAI

Įžanginės pastabos. — Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, 
M.I.C., dvasinis 1.200.000 žemaičių katalikų vadas, Lietuvos Sava
norių Kūrėjų sąjungos garbės narys, iš savo sostinės Kauno dvy
lika metų (1914-1926) valdė Žemaitiją su Kuršo dalimi. Tai buvo 
lietuvių tautos ir valstybės istorijoje didžiųjų įvykių laikotarpis, 
kai iš pasaulinio karo griuvėsių iš naujo pakilo į nepriklausomąjį 
gyvenimą Lietuva. Per sekančius 19 metų jis sekė Lietuvos ki
limą, jos laimes ir nelaimes, pakartotiną rusų, vokiečių ir vėl rusų 
komunistų pavergimą, apleisdamas pasaulį 1945 m. gegužio 30 d., 
kai jau buvo baigęs savo gyvenimo 83 metus ir 8 mėnesius.

Pranciškaus Karevičiaus asmuo nušvinta ir veikia jaunųjų 
lietuvių sąmonę pirmojo pasaulinio karo metu, atgaunant Lietuvai 
nepriklausomybę ir laisvę po ilgos ir sunkios vergijos nakties. 
Jautriai išgyvena jis Lietuvos valstybės atsikūrimą, visa širdimi 
prisideda prie jos visokeriopos gerovės kėlimo, padėdamas jau
niems valstybininkams sumaniai tvarkyti laisvą Tėvynę. Jo būdo 
pastovumas, griežtumas, beginant lietuvių tautos teises, jauniesiems 
veikėjams buvo kurstančioji ugnis, kad atsispirtų rusų, lenkų, vo
kiečių kėslams. Jis suaugo su tauta, bekylančia iš sunkios 120 
metų vergijos, su buvusių baudžiauninkų vaikų karta. Mokytas 
teologas, buvęs kunigų seminarijos profesorius Petrapily, drąsus 
lietuvis, pasiaukojantis ganytojas, karštas patriotas Pranciškus 
Karevičius aru iškilo lietuvių tautoje ir buvo lietuvių labai pamil
tas. Suėjus 50 metų, kai jis buvo popiežiaus šv. Pijaus X pas
kirtas Žemaičių vyskupu, 1914 m. vasario 27 d., su meile žvel
giame į jo taurų asmenį. Trumpoje paskaitoje negalima išna
grinėti viso jo gyvenimo, ir to nesiekiu; bet jis yra vertas, kad 
būtų atžymėtas atskira knyga — monografija, — jis gi buvo savo 
laiku visos tautos dvasios vadas.

Paskaitai pagrindu imu jo vyskupavimo Kaune laikotarpį ir 
tik prabėgomis jo likusįjį 19 metų darbą.

Nelauktas vyskupas. — Šviesios atminties Žemaičių vyskupas 
Gasparas Felicijonas Cirtautas mirė 1913 m. rugsėjo 4 d. Prieš 
savo mirtį jis buvo pasiūlęs popiežiui paskirti jam įpėdinį kan.
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Juozapą J. Skvirecką, Šv. Rašto vertėją į lietuvių kalbą, semi
narijos profesorių ir uolų kunigą.

Kažkaip tas vyskupo Cirtauto noras išėjo viešumon. Vilniuje 
tuoj atsirado gero vardo veikėjų, kurie norėjo pravesti į žemaičių  
vyskupo sostą « patikimesnį » asmenį. Pasistengė ir paveikė rusų  
vyriausybę, kuri savinosi tarti paskutinį sutikimo žodį, kad nepra
leistų kan. J. Skvirecko. Pirmoje eilėje jie siūlė poetą Maironį 
— J. Maciulevičių, paskui kan. Kazimierą Prapuolenį, kelių Mogi
liavo vyskupų sekretoriu-diplomatą ir stambų visuomeninį veikėją 
kan. Konstantiną Olšauskį.

Jie trys buvo pasiūlyti Šventajam Sostui kaip kandidatai 
į Žemaičių vyskupus. Bet jie Romoje užkliuvo : popiežius neno
rėjo jų skirti vyskupais ; prasidėjo derybos. Abiem pusėm atsi
sakius nuo pirminių siūlymų, buvo sutarta Žemaičių vyskupu 
skirti Petrapilio šv. Kotrynos prokatedros kleboną, kunigų semi
narijos profesorių ir dvasios tėvą, 1910 m. pakeltą Mogiliavo kapi
tulos kanauninku, Pranciškų Karevičių, mosėdietį. Skiriamuosius 
raštus pasirašė popiežius šv. Pijus X 1914 m. vasario 27 d.

Kan. Pranciškus Karevičius rengėsi konsekracijai 70 dienų. 
Jis buvo tylus ir ramus profesorius, doras ir uolus kunigas, tikras 
Dievo žmogus. Jis mokėjo daug svetimų kalbų ir jomis gerai 
kalbėjo, bet žemaitiška jo tarsena buvo savotiška, kaip liudija 
kan. M. Vaitkus : « j is tai pasakė kažkaip savotiškai sudarydamas 
iš savo burnos pailgą statmenim — O —, bet tuoj pat jį iškraipy
damas, lyg turėtų burnoje karštą bulvę ar ką »1.

Nors jis pateko į Žemaičių vyskupus nelauktai, kaip kompro
misinis vyskupas, bet jis gyveno, nedarydamas kompromisų: 
ką savo širdyje nutarė, jog dalykas geras ir vykdytinas, tai ir darė, 
nepaisydamas nei kliūčių, nei atsirandančių pašalinių padarinių.

Ingresas ir nelaukti prelatai. — Pranciškaus Karevičiaus kon
sekracija vyskupu įvyko 1914 m. geg. 17 d. Petrapilio šv. Kotry
nos bažnyčioje. Jį konsekravo arkiv. V. Klučinskis, padedant 
vysk. Antanui Karosui ir vysk. Jonui Ciepliakui.

Per 12 dienų pasirengęs kelionėn, vyskupas Karevičius pasiekė 
Vilnių šeštadienį gegužės 30 d. Aplankė jis Vilniaus lietuvių kul
tūrinius židinius ir veikėjus, pasiryždamas atžymėti savo kon
kurentus į vyskupus poaukščiais.

Ingresas į Kauno katedrą buvo sekmadienį, gegužės 31 d. 
Apie tas ingreso iškilmes rašo prelatas Kazimieras Šaulys:

«Ingreso ceremonija buvo ruošiama labai iškilmingai. Žmo-

1 M. Vaitkus, Keturi Ganytojai, 54 psl.
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nių buvo labai daug : netilpo katedroje, daug kam teko stovėti 
ore. Į ingreso iškilmes buvo atvykę ir diduomenės, t.y. stambesnio
sios dvarininkijos atstovų, tituluotų ir netituluotų.

Ingresas prasidėjo naujojo vyskupo inauguracijos pamokslu. 
Savo pamokslą vysk. Karevičius pasakė žemaitiškai aukštaitiška 
lietuvių kalba. Lenkiškai nei žodžio. Pamoksle «ištvojo » reikalą 
kelti švietimą, rūpintis visuomenės bei liaudies padėties pagerinimu. 
Kai kuriuos veikėjus (dar gyvus) paminėjo — pagarbino vardais, 
pavardėmis. Ypač pagyrė kun. Olšauski už jo veiklą per Saulės 
draugiją.

Seniau buvo įprasta, kad po ingresinio pamokslo naujas vysku
pas priimdavo iškilmingai susirinkusiųjų atstovų sveikinimus. Taip 
buvo numatyta ir šį kartą. Po to būdavo visi atstovai kviečiami 
į vaišes.

Ponijos atstovai, išgirdę, kas buvo ištvota bažnyčios sakyk
loje ir iš to viso padarę išvadas iš naujojo vyskupo elgesio, tarė, 
kad tai ne jų, o «mūsų» (litvomanu) luomo žmogus, ir jį suboiko
tavo. Pagal buvusią anuomet tradiciją, vyskupas buvo laikomas 
pakeltu ir priimtu į obivatelių luomą (stan Obywatelski). Stam
besniesiems dvarininkams pasirodė, kad vyskupas Karevičius į 
tą obivatelių luomą netinkąs »2.

Nuo pat pirmos dienos vyskupas Karevičius aiškiai parėmė 
lietuvius, įpilietino lietuvių kalbą katedroje, kunigų seminarijoje, 
kunigų susirinkimuose ir vyskupo rūmuose. Tai buvo didelės svar
bos ir reikšmės veiksmas.

Su obivateliais, atrodo, buvo nuėję ir kai kurie kapitulos nariai. 
Jautrusis vyskupas Karevičius giliai atjautė jų boikotą. Pagalvojęs 
ir nutaręs, jog laikas pertvarkyti pačią vyskupijos kapitulą, esamų 
jos narių pritarimo neatsiklausęs, nelauktai padarė negirdėtą 
staigmeną: paskyrė į kapitulą tris naujus prelatus ir vieną ka
nauninką, būtent: prel. J. Maciulevičiti-Maironį, prel. Adomą
Dambrauską-Jakštą, prel. Januševičių ir kanauninką Konstan
tiną Olšauski.

Teisėtai įkurtoji vyskupo kapitula yra jo senatas, turįs juri
dinio asmens teises. Kapitulos įsteigimas yra rezervuotas Ap. 
Sostui. Kapitulos nariai padeda savo vyskupui valdyti vysku
piją, praturtina bažnytines apeigas ir jie sudaro katedros prelatų
bei kanauninkų kolegiją. Žemaičių vyskupijos kapitula buvo 
įsteigta Vytauto Didžiojo laikais ir jo rūpesčiu; ji buvo patvir
tinta pop. Martyno V ir vadinosi Capitulum Samogitiense — Že
maičių Kapitula.

2 Ten pat 59 psl.
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Pagerbdamas iškiliuosius lietuvius kunigus, jų tarpe du kan
didatus į žemaičių vyskupo sostą, vysk. Karevičius sustiprino lie
tuvybę vyskupijos centre, nors už tai prieš ji sukilo audra.

Nelaukti padariniai. — Teisėtai įkurtoji žemaičių vyskupijos 
kapitula buvo nepatenkinta vyskupo Karevičiaus elgesiu, pasijuto 
įžeista ir ėmė ginti savo teises. Pasiuntė skundą popiežiui. Tarp 
protestuojančių senųjų kapitulos narių buvo ir kan. Juozas J. Skvi
reckas, vyskupo Cirtauto numatytas į žemaičių vyskupus.

Lenkai ir lenkiškai kalbantieji dvarininkai ar patys susimokę, 
ar kitų paskatinti, pasiuntė Šventajam Sostui skundus prieš savo 
vyskupą, esą jis bažnyčiose mažinąs jų gimtosios kalbos teises, ir 
panašiai. Taip pat nediplomatiški vysk. Karevičiaus posūkiai, 
beieškant tiesos ir teisingumo, pasunkino visą padėtį. Jis gavo 
iš Romos mandagų pakvietimą atsilankyti ir pasirodyti popiežiui.

Vyskupas Pranciškus Karevičius iškeliavo į Romą 1914 metų 
pavasarį.

Po įtemptų pasimatymų ir pokalbių su Šv. Sosto valdininkais, 
patenkinęs Šv. Tėvą savo nuoširdžiu atsidavimu ir giliu mokslu, 
pateisintas grįžo į Vokietiją, sumanęs pabūti joje kurį laiką ir 
pasigydyti. Bet ir gydytis jam neteko ilgai, — nelauktai sukilo 
Europoje tauta prieš tautą ir valstybė prieš valstybę. Prasidėjo 
pirmasis pasaulinis karas.

Pasaulinis karas. — Serbijos mieste, Sarajeve, įvyko politinė 
žmogžudystė: besilankant ten Austro-Vengrijos sosto įpėdiniui
Pranciškui Ferdinandui su žmona, serbas Gavrilo Principo nu
žudė juodu 1914 m. birželio 28 d. Lygiai už 30 dienų įsiliepsnojo 
platus pasaulinis karas, pasibaigęs tik po ketverių metų (1918- 
XI-11). Bekariaujant Vokietijai su Rusija, vyskupas Karevičius 
atsirado už karo fronto Vokietijoje. Tiesiog važiuoti į Kauną 
nebuvo galima. Pasuko jis į pietus ; atvyko Šveicarijon, pasiekė 
Romą ir laivu, aplenkęs karo linijas, pasiekė Odesą, o iš ten su
grįžo į Kauną. Tuo metu Kaunas buvo rusų stipri karinė tvirtovė. 
Rusai neleido vyskupui Karevičiui gyventi Kaune, karui tebesi
tęsiant ; teko jam persikelti į Panevėžį ir iš ten valdyti vyskupiją.

Uolusis ganytojas pradėjo lankyti parapijas, guosdamas įbau
gintus žmones ir teikdamas Sutvirtinimo sakramentą. Įkarštyje 
pamiršo gydytojų patarimus, ir greit nuo didelio darbo nusilpo. 
Jam buvo reikalingas ilgesnis poilsis, mineraliniai vandenys ir 
sausas oras. Gydytojai pasiuntė vyskupą Karevičių į Kaukazo 
kalnus gydytis ir pagyventi.
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Pasibaigė ruduo ; užgriuvo žiema, o karas nė kiek nemažėjo. 
Užšalusieji Mozūrų ežerai 1915 m. vasario 4-22 d. pasruvo krau
jais. Rusai neatlaikė spaudimo; pradėjo trauktis iki Nemuno, 
ir už jo, ir iš Žematijos pajūrio. Vasaros metu vokiečiai užėmė visą 
Lietuvą : Kauną paėmė 1915 m. rugpiūčio 17 d., o sekančią dieną 
jie jau buvo užėmę Vilnių.

Vysk. Karevičiui, norint patekti į savo vyskupiją, susidarė 
nauja painiava. Darė žygių, kad gautų rusų vyriausybės leidimą 
išvykti Švedijon, o iš ten per Vokietiją tikėjosi pasiekti Lietuvą. 
Bet tokius leidimus karo metu nebuvo lengva gauti. Iš Kaukazo 
jis persikėlė į Smolenską 1915 m. rugsėjo 21 d. Kelias savaites 
palaukęs ir gavęs atitinkamus leidimus, kartu su K. Šauliu ir K. Pal
taroku aplinkiniu keliu išvyko į Lietuvą.

Švedijoje tik didelių pastangų ir prašymų dėka pavyko jam 
gauti vokiečių leidimą, kad galėtų sugrįžti į Kauną. Karinė vo
kiečių vyriausybė tikėjosi, kad žemaičių vyskupas parodys jiems 
daugiau palankumo ir suteiks pagalbos, beragindamas žmones 
vykdyti karinės vyriausybės įsakymus. Ganytojas ir čia reikalavo 
tiesos ir teisingumo. Įkyriems vokiečių valdininkams kartą pa
reiškęs : Galite mane ištremti, galite sušaudyti, bet negalite manęs 
priversti elgtis prieš sąžinę.

Gerai mokėdamas vokiečių kalbą, būdamas drąsus ir tiesa
kalbis, smarkiai gynė lietuvių teises prieš vokiečius ir palaikė Tau
tos Tarybos žygius Lietuvos nepriklausomybės reikalu.

Žygis į Berlyną. — Savo atsakomybe ir galva, o gal Tautos 
Tarybos pirmininko A. Smetonos ir kitų narių paveiktas, padarė 
jis nepaprastą ir nelauktą politinį žygį į Berlyną pas vyriausius 
Vokietijos karo vadus. Apie tą savo diplomatinę kelionę kelio
likai kunigų pasipasakojo pats vyskupas Pranciškus Karevičius 
per iškilmingus pietus, lankydamas Jokūbavo parapiją 1918 m. 
vasarą. Pranešimą girdėjusis kan. Mykolas Vaitkus, gal kiek 
pagražindamas, taip rašo :

« Sugalvojau, kad man reik vykti pas vokiečių galvas prašyti, 
kad paskelbtų nepriklausomą Lietuvos valstybę, o vienkart ir 
pasiskusti vietinių vokiečių viršininkų mums daromomis skriau
domis. Tad surinkau pluoštą gerai paliudytų skundei bei šiaipjau 
dokumentų ir išvažiavau, gavęs reikiamus leidimus.

Dabar — pas kurį galiūną pirmiausia vykti ? Pas patį kaizerį ? 
Ir peraukštas paukštis, ir, nenuteikus pirma mažesniųjų, galėtume 
visą reikalą prakišti. Yra dar trys dideli viešpačiai: vyriausiasis 
kariuomenės vadas generolas Hindenburgas, visų vokiečių dievai
tis, ir jo štabo viršininkas, generalkvartirmeisteris, generolas Lu-
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dendorfas, kuris, kaip buvo girdėti, ir patį aną dievaitį pasukinėjąs, 
kai reikia. O dar buvo vienas įžymus Vokietijoj vyras, valstybės 
kancleris grafas Hertlingas, katalikas. Tad ar ne į jį pirmiausia 
kreiptis ? Juk katalikas katalikui vis tik artesnis, nei aniedu liu
teronu ...

Šis priėmė mandagiai, bet santūriai. Užsiminus apie Lietuvos 
nepriklausomybę, jis iš karto stačiai ir atvirai pasakė, kad jis 
pats esąs ir būsiąs tam priešingas, kadangi juk karas baigsis, Rusija 
vėl bus stipri valstybė, ir Vokietijai teks su ja skaitytis — tad 
negalima jos padaryti sau priešu, pripažįstant Lietuvos nepri
klausomumą. Tad jis čia nieko vyskupui padėti negalįs, nebent 
patarti važiuoti į generalinį štabą pas Hindenburgą ir Ludendorfą
— jiedu daug daugiau galį tame reikale nusverti.

Generolas Hindenburgas mane priėmė visai žmoniškai. Besąs 
nebaugus ... Tad didesnės baimės man neįpūtė, ir pasirokavova 
itin įmanomai. Bet dėl Lietuvos nepriklausomybės jis ėmė išsi
sukinėti : girdi, jis esąs vien kareiva, ne politikas; politinius klau
simus savo žinioj turįs generolas Erich von Ludendorff, generalkvar
tirmeisteris; tad aš turįs nepriklausomybės reikalu pas jį kreiptis.

Taip ir teko atsisveikinti... Beje, pirma su juo papietavome.
Nuo to generolo nuvykau pas tą tatai Erichą Ludendorffą. 

Priėmė kariškai, prūsiškai. Irgi nemažas vyras, tik nestoras, kaip 
Hindenburgas.

Pasisodino mane priešai save, prieš šviesą ir įsmeigė tuos 
savo grąžtus (akis) man stačiai į pat akių dugną. — Aha ! — manau 
sau: tu nori mane palaužti, pasismeigęs it vabalą ant špilkų. Kad 
tu, prūse, nesulauktum ! Paveizėsim, katras pirma nuleis ar nu
kreips akis.

Tad taip, vadinas, spoksova į vienas antrą ... Praėjo minutė, 
kita ... dar ir dar. Gal penkiolika minučių. Ant galo pagalios
— generolas nebeišlaikė — nukreipė į šalį akis ir po valandėlės, 
į mane atsikreipęs, prabilo:

— Vadinas, atvykote prašyti, kad paskelbtume nepriklausomą 
Lietuvą ? Nieko sau! drąsus užsimojimas! O ar žinote, ką tai 
reiškia sukurti naują valstybę, tikrai sukurti, nes mažne iš nieko ! 
Juk jūs lietuviai neturite būtiniausių dalykų, iš kurių kuriama 
valstybė : nei reikiamų žinių, nei reikiamos medžiagos — admi
nistratorių, valdininkų, karininkų, juristų, mokytojų, profesorių, 
finansininkų, industrialistų, nei pakankamai mokyklų, nei galų  
gale pinigų visam tam įsigyti. O priešų kiek! Tad argi pirma ne
reikia susikurti bent šiokią tokią kultūrą, pasiliekant po kieno nors 
kultūrine bei šiaipjau valstybine globa ?
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Tos išdidžios kalbos klausantis, man ėmė kraujas virte virti. 
Matau iš to paukščio nieko nepešiąs — tad tegu žūna mano ratai 
su visais tekiniais, o aš bent iškirsiu jam visą tiesą. Todėl šiaip 
taip ramindamasis gana mandagiai sakau jam:

— Taip, taip, žinoma. Mes lietuviai — vargšų ir nemokšų 
tauta, nieko neturinti, netgi nei šiokios tokios kultūros! Žinoma, 
tai ne vokiečių tauta, tokia turtinga, tokia galinga, tokia kultū
ringa ! Bet štai tie jūsų kultūringieji tautos atstovai — kareiviai 
bei karininkai ar valdininkai — kaip jie justi garbingąją kultūrą 
mums nekultūringiems demonstruoja.

Ir aš ėmiau generolui pasakoti ryškiausiuosius vokiečių pra
silenkimus, švelniai tariant, su teise bei teisybe. Ludendorfas iš 
pradžių klausos, klausos, apsiniaukęs ... Galų gale nebeištvėręs 
sako :

— Negali būti! Negalimas dalykas ! Vokiečių kariuomenė 
tokių dalykų negali daryti!

— Gali, nes padarė. Štai čia bent dalis tų darbelių, įdoku
mentuotų ir labai tiksliai paliudytų !

Čia išsitraukiau iš ančio pluoštą, ir tai storą, tų popierų ir 
rodau.

Jis papūškavo, papūškavo, susivaldė ir, atlyžęs, niūriai tarė :
— Na, gerai. Pažiūrėsiu, ką galima padaryti. Vykite pas 

kancleri poną grafą von Hertlingą ... Tuo tarpu aš apsisvarstysiu, 
kur reikia atsiklausiu ir ten jums pranešiu telefonu.

Jis stojos, tuo rodydamas audienciją esant baigtą. Atsisvei
kinęs išėjau ir negaišuodamas išvykau pas Hertlingą.

Hertlingas vėl žmoniškai mane priėmė. Paprašė papietauti. 
Pietaujam ir šnekam apie ši, apie tą.

Man dingtelėjo : o dabar būtų proga įteikti kancleriui mūsų 
skundus ant vokietėlių; nemandagu tai būtų, nemandagu, bet 
ką veiksi ? juk eiti išmintuoju taku neįmanoma : popieriai tuoj 
pateks į «tarnybines » rankas ir veikiausiai bus laidote palaidoti; 
tad užvesiu su kancleriu šneką apie vokiečių žygius Lietuvoj ir 
kyštelsiu jam pačiam į rankas atsivežtuosius dokumentus.

Ir pavedžiau šneką į tą pusę ir po reikiamos įžangos kyšt 
ranką į antį, čiupt popierius ir brūkšt kancleriui, saldžiai atsi
prašydamas, kad taip nelaiku bei ne vietoj tai darau : bet reika
las taip svarbus, ir būtinai reikia, kad jūs pats ir kuo greičiausiai 
su juo apsipažintumėt.

Čia netoli sėdėjęs sekretorius šoko prie manęs, prašydamas, 
kad popierius jam įteikčiau, nes tokia čia tvarka. O aš, apsimetęs 
praščiokėliu, jam atkertu :

— O ne, ne ! verčiau juos įteiksiu tiesiai pačiam ekscelencijai!



284 KUN. Dr. K. A. MATULAITIS, M.I.C. 8*

Ir įteikiau, kaip sakęs. Hertlingas priėmė ir pažadėjo su dalyku 
susipažinti. Pietums besibaigiant ar tuoj po, pranešta kancleriui, 
jog su juo per telefoną norįs kalbėti generalinis štabas. Pats Lu
dendorff! Kanclerį sujungė... Pasikalbėjimas nebuvo ilgas. Pa
dėjęs klausiklį, grafas kreipėsi į mane:

— Turėjau garbės kalbėtis su ekscelencija generalkvartirmeis
teriu Jūsų, Ekscelencija, reikalu: ponas generolas Ludendorffas 
sutinkąs, kad Lietuva būtų paskelbta nepriklausoma ... Na, tai 
man nieko kito nelieka (nors pats, kaip sakiaus, esu tam priešingas), 
vien paruošti reikiamą dokumentą ir nuvežti Jo Didenybei Kai
zeriui pasirašyti.

Tuo mano žygis pasibaigė, ir grįžau į Kauną, bylą laimėjęs, 
bent nepriklausomybės reikalu » 3.

Nuo vyskupo Karevičiaus žygio vokiečiai pasidarę sukalba
mesni. Vokietija pripažino Lietuvą 1918 m. balandžio 23 d.4.

Uolusis Ganytojas ir jo pagelbininkai. — Žemaičių vyskupijai 
priklausė tada Kuršo dalis, latvių apgyventa. Jų tarpe buvo ne
maža katalikų. Labai reikėjo latvių kunigų, ar bent mokančių  
latvių kalbą, o tokių gauti nebuvo lengva.

Pirmajam pasauliniam karui dar nepasibaigus, bene 1917 m., 
sugalvojo žemaičių vyskupas duoti Kuršo latviams savo vyskupą; 
ir pasiūlė Šv. Tėvui paskirti vyskupu Liepojos latvių mergaičių 
gimnazijos kapelioną kun. Edvardą Stukelį, latvį, gerai mokantį 
lietuviškai, lenkiškai, vokiškai, rusiškai ir, bene, prancūziškai.

Neramiu laiku Šv. Sostas yra atsargus; palaukia, kol nurimsta 
sumišimai, karai, kol paaiškėja visa to krašto padėtis, kuriam ski
riamas naujas vyskupas. Ir nors vyskupo Karevičiaus buvo ge
riausi norai, bet vyskupo Kuršo latviams negavo. Besikurianti 
tuomet Latvija paėmė į savo rankas ir bažnytinės provincijos 
sutvarkymo klausimą, pasiūlydama Šv. Sostui savo kandidatus: 
Springovičių, Rancans, Urbšą, o prel. E. Stukelis buvo paskirtas 
Rygos arkivyskupijos generalvikaru.

Besibaigiant 1918 metams, vyskupas Karevičius išvyko pas 
pop. Benediktą XV į Romą dviem reikalais : Bažnyčios kanonais 
einant, jau buvo atėjęs laikas pateikti popiežiui penkerių metų  
apyskaitą ir antra, sau gauti pagelbininką vyskupą. Prieš 
išvykdamas kelionėn, tą savo sumanymą atidengė kan. Mykolui 
Vaitkui, net pasakydamas, kuriuos tris kandidatus siūlysiąs į 
vyskupus: kan. Juozapą J. Skvirecką, kan. Kazimierą Šaulį ir

3 Ten pat, 70-75 psl.
4 Pasaulio Lietuvių Žinynas Chicaga, 1958, 229 psl.
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kan. prof. Kazimierą Paltaroką. Nors Skvireckas jam nesąs ma
lonus, bet ji statysiąs pirmoje vietoje.

Tikrai, šv. Tėvas paskyrė vyskupu kan. Juozapą Skvirecką 
1919 m. kovo 10 d. Jis buvo konsekruotas vyskupu 1919 m. bir
želio 13 d., o 1926 m. balandžio 5 d. jis buvo popiežiaus paskirtas 
Kauno arkivyskupu ir metropolitu ir kaip toks viešai buvo paskelb
tas 1926 m. birželio 21 d.

Parapijų lankymas. — Belankydamas parapijas vyskupas 
Pranciškus Karevičius buvo labai uolus ganytojas, darbštus, savo 
patogumų neieškąs. Per 3-4 vasaros ir rudens mėnesius jis aplan
kydavo iki 90 parapijų. Savo ganytojavimo laikotarpiu suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą daugiau negu 500.000 žmonių, nors karo 
metu buvo sutrukdytas ir nuo vyskupijos atskirtas. Neskaitant 
Kuršo, savo žinioje turėjo 431 parapiją.

Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui ir vyskupui apsigy
venus Panevėžyje, visoj Lietuvoje siautė karo siaubas: vyrai 
buvo imami kariuomenėn ; iš pralaimėtų mūšių sužeistieji pripildė 
ligonines. Tuomet Ganytojo pasirodymas, jo taurus ir svarbus 
žodis teikė paguodos ir vilties. Vysk. Karevičius mėgo bažny
tines iškilmes. Visur jis tikrino parapijų gyvenimą, kaip klebonai 
ir kunigai rūpinasi sielovada. Tuoj pasklido gandas, kad Kare
vičius tai tau ne Paliulionis! tai ne Cirtautas! Klebonus ima 
nagan, nesigaili, kai reikia, viešai pagirti ar papeikti ir tai bažny
čioje visiems girdint, ar per iškilmingus pietus klebonijoje. Per 
pietus, kurį laiką, mėgo jis turėti greta savęs įžymesnius klebono 
pakviestus parapiečius, parapijos draugijų atstovus, ir pas juos 
teirautis apie parapijos reikalus.

Vokiečių okupacijos metu (1915-1918) vyskupo Karevičiaus 
veikla buvo karo padėties sąlygota. Ne viską galėjo daryti, ką 
norėjo. Bet laisvei prašvitus, Ganytojas ėmėsi didelio darbo: 
paeiliui, sistematiškai ėmė lankyti parapijas ir teikti Sutvirtinimo 
sakramentą. Jis tai darydavęs savotiškai. Tų laikų liudininkas, 
M. P-kas, rašo, kad vysk. Karevičius, suteikęs jam Sutvirtinimo 
sakramentą, taip vožęs į žandą, kad jis apsiverkęs ir paklausęs 
krikšto tėvą: «Už ką mane muša? »

Klebonų siaubas. — Gal mažiausiai laukdavo vyskupo Kare
vičiaus atsilankymo klebonai. Ganytojas mėgo, kad senu žemai
čių papročiu kaspinuoti raiti parapijos vyrai sutiktų Ganytoją 
su «patrūbočiais» prie parapijos ribų ir atlydėtų jį į parapijos 
bažnyčią. Bažnyčioje turėdavo būti suorganizuotos iškilmingos 
pamaldos, apylinkės kunigams padedant. Reikalavo, kad visos
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vietinės draugijos per savo atstovus praneštų Ganytojui, ką jos 
veikia. Vyskupas rasdavo žmonėms padėkos ir paskatinimo žodi, 
o per iškilmingus pietus pagerbdavo draugijų atstovus, sodin
damas juos greta savęs. Už tai žmonės labai gerbė ir mylėjo savo 
vyskupą.

Vienas klebonas, nepakęsdamas tokio demokratiškumo, pa
darė išdaigą. Apie tai papasakojo man 1935 metais iš Žemaitijos 
atvykęs Marijampolėn kunigas.

Ano klebono parapijoje buvo gausu bajorėlių ir jie visi no
rėjo bent kartą gyvenime valgyti kartu su vyskupu. Klebonas 
pasistengęs tą jų norą patenkinti. Jis paskelbęs, kad kas nori 
atsisėsti su vyskupu prie vieno stalo, tegul atsiunčia pietums ver
šiuką. Ir tų veršiukų pristatyta 15. Tuomet sukvietęs klebonas 
savo bajorus ir pamokęs juos, kad nosinių neimtų iš namų, nes 
jos bus jiems padėtos ant stalo, ir kad stambesnių kaulų nepaliktų  
lėkštėse : turįs du dideliu šunis ir jie sudorosią tuos kaulus.

Atvyko Ganytojas. Po visų iškilmių, pamokslų ir pabarimų  
bažnyčioje sekė iškilmingieji pietūs. Susėdo bajorai greta vyskupo, 
kaip klebonas pamokė. Per pietus Ganytojas jiems pasakojęs, 
kaip yra tvarkomos parapijos Europoje, o jie skundėsi vyskupui 
savo nedidelių ūkių vargais, šeimų nelaimėmis ir ginčais. Kalba 
nesirišo. Greit pastebėjęs vysk. Karevičius, kad susijaudinę sve
čiai vienas po kito šnypščia į servetėles, atgal jas pasidėdami greta 
lėkštės. Kiti, nutaikę akimirksnį, pažeria po stalu esantiem šu
nims nemažus kaulus. Tada supratęs vyskupas, kad po gražiais 
bajorų rūbais slepiasi paprasti nemokšos, neišauklėti žmonės. Ir 
vyskupas Karevičius toliau nebereikalavęs, kad klebonai kviestų 
parapiečius į iškilmingus pietus klebonijon.

Prigavo Ganytoją. — Kan. Mykolo Vaitkaus tėviškės Gargždų  
parapijos klebonas apie 1919 m. buvo kun. Baltramiejus Baltrėnas. 
Jis mėgęs grožį, turėjęs gražų balsą ir net smuiku grojęs; bet 
nemėgęs didelių ponų ir vyskupo privengė. Išgirdęs, jog vysku
pas Karevičius lankosi jo apylinkės parapijose, paprašęs kun. 
M. Vaitkų patarimo, kaip suorganizuoti greitomis vyskupo mė
giamas draugijas, kad jis neprikibtų už sociali neveiklumą. Dviese 
sudėję galvas, klausimą greitai išrišo : tuoj pat atsirado kuriamų  
draugijų knygos: Blaivybės, Pavasarininkų, Moterų Draugijos, 
Labdarybės ir Knygos Mėgėjų Ratelio. Į knygas buvo surašyti 
nariai, labiau į tą pusę linkusieji, ir paskirtos valdybos, parašyta 
po keletą protokolų. Paskui klebonas pasišaukė sukurtųjų drau
gijų valdybas ir įteikė kiekvienai jų parašytą sveikinimą vyskupui. 
Iš savo tarpo « valdybų » nariai išsirinko atstovą vyskupui pasvei
kinti.
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Vyskupui atvykstant, draugijų atstovai susirinko klebonijon, 
sutarė, kurios draugijos atstovas pirma sveikins vyskupą, įteik
damas dovanėlę. Viskas pavyko kaip numatyta.

Ganytojas, nesigilindamas į draugijų «nuveiktus» darbus, 
buvo labai patenkintas klebono veikla ir kun. Baltrėną statęs ki
tiems klebonams kaip pavyzdį : «Šalia Salantų kun. Urbanavi
čiaus, gražiausiai suorganizuota esanti Gargždų Baltrėno para
pija, kiek man, kaip vyskupui, lankant Žemaitiją, teko matyti », 
pareiškęs vyskupas Karevičius kan. Mykolui Vaitkui Kaune.

Bendrai imant, klebonai stengėsi įtikti vyskupui ir nuoširdžiai 
kūrė reikalingas parapijoje draugijas ir padėdavo joms veikti.

Skundai. — Lenkų ir sulenkėjusių mažuma buvo pratusi 
valdyti parapijų klebonus ir patį žemaičių vyskupą. Bet vyskupui 
Karevičiui pradėjus valdyti žemaičių vyskupiją ir aiškiai jam parė
mus bekylančią lietuvybę bei lietuvių teises bažnyčiose, lenkai 
nutarė, jog reikia vyskupu atsikratyti visai teisėtu būdu. Jie 
stengėsi tai čia, tai ten vyskupą išprovokuoti, suerzinti, o jo grei
tomis pasakytus žodžius, juos sutirštinus, siusti Romon kaip 
skundą. Vatikane lenkai turėjo gerą užvėją; bendroji nuotaika 
buvo jų pusėje, nes Lenkija ten buvo skaitoma pilnai katalikišku 
kraštu, o lenkai katalikai kaip katalikų Bažnyčios atrama Rytų  
Europoje.

Tuo tarpu vyskupas Karevičius nevyniojo tiesos į diplomatinę 
vatą, į dviprasmę ir saldžią kalbą, reikšdamas savo nuomonę ir 
tiesą sakydamas atvirai, nors dažnai ir neapdairiai, be tikro rei
kalo, vien tik paerzintas. Ir skundai pastoviai plaukė Romon, 
ypač 1919-1920 metų politinių nuotykių raidoje. Iš Dievo Tarno 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, anuomet Vilniaus vyskupo, atsa
kymo Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Gasparri matome, 
kad 1920 m. skundai prieš vyskupą Karevičių buvo tirti ir rasta, 
jog visi jam daromi užmetimai neturėjo tikro pagrindo.

Teismas. — Lietuvos lenkai tiek buvo apjuodinę Vatikane 
žemaičių vyskupą Pranciškų Karevičių, kad jei dalis skundų ir 
užmetimų kaip ganytojui ir kunigui būtų pasirodžiusi pagrįsta, 
jis būtų buvęs suspenduotas pareigose ir pašalintas iš vyskupo 
sosto.

Su tokia nuotaika ir pilnais įgaliojimais atvyko per Vilnių 
į Kauną teisti vyskupo Karevičiaus nuncijus Varšuvai Achilles 
Ratti 1920 m. sausio mėnesį (24-31), kaip apaštališkasis vizita
torius Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Tuo metu bažnytinė teisinė padėtis Lietuvoje buvo sujaukta :
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Seinų vyskupija priklausė Varšuvos arkivyskupijai, o Žemaičių  
ir Vilniaus vyskupijos priklausė nustojusiai veikti Mogiliavo arki
vyskupijai.

Seinų vyskupas Antanas Karosas gyveno Seinuose 1918- 
1920 m. Ten veikė kunigų seminarija, vyskupijos kapitula ir 
vyskupo kurija. Bet lenkai, užpuolę Seinus, išvaikė lietuvius klie
rikus ir kunigus profesorius. Išvijo ir vyskupą Karosą iš Seinų ; 
jis tada apsigyveno Punske. Kaip tik tuo metu atvyko į Kauną 
Achilles Ratti.

Vyskupo Karevičiaus teisėjas — apaštalinis vizitatorius, mo
kytas vyras, šventas kunigas, drąsus ir griežtas diplomatas susi
tiko su nepaprastos atminties, teologijos ir teisių žinovu, buvusiu 
profesorium, žemaičių vyskupu. Jiedu kalbėjosi be liudininkų. 
Galima vien spėti, kad vizitatorius atskleidė vyskupui Karevičiui 
stambiausius jam daromus priekaištus ir laukė atsakymo. O anas, 
rimtai susikaupęs ir kiek išbalusiu veidu ima iš eilės tuos priekaiš
tus, juos suskirsto ir profesoriškai išlukštena, parodydamas, jog 
jie neturi dalykiško, objektyvaus nei teisinio pagrindo, yra nepa
tikėtini ir tuo pačiu niekingi.

Išbaigęs svetimus priekaištus, apaštališkasis vizitatorius pa
teikęs paskutinį: vyskupas Karevičius neturįs ir neparodęs už
tektinai katalikiškos dvasios savo santykiuose su lenkiškąja ma
žuma.

— Jei man prikišama katalikiškos dvasios stoka su pasau
liečiais, tai prašau pažvelgti į šį dokumentą : jis rodo tos dvasios 
stoką su vyskupais.

Vyskupas Karevičius mikliai išėmė iš rašomojo stalo stalčiaus 
faksimilę dokumento, kuriame buvo Achilles Ratti parašas.

— Ar pažįstate šį raštą ?
Vizitatorius apstulbo. Juk tai buvo jo paties slaptas raštas 

karinei lenkų vyriausybei Lietuvos-Lenkijos fronte, kad ji galinti 
pašalinti iš Seinų vyskupą Antaną Karosą, jo kuriją ir seminariją.

Tai buvo labai jau pažeminantis diplomatą raštas Kauno 
vyskupo rankose. Jį buvo gavęs vysk. Karevičius iš žvalgybos 
skyriaus viršininko M. Lipčiaus, ir jį gerai panaudojo savo apsigy
nimui. Teismas nutrūko ... Apaštališkasis vizitatorius išvyko iš 
Lietuvos, gavęs stačiokišką pamoką: būk atsargus!

Vysk. Karevičius jautė ir žinojo, jog yra skundžiamas Vati
kanui, kad iš ten ateina pasiteiravimai Vilniaus vyskupui ir ki
tiems. Ir nors Vatikano valdininkai neturėjo ką aiškaus prikišti 
žemaičių vyskupui, tai visgi ten susidarė vysk. Karevičiui nepa
lanki nuomonė, jo skundų bylai augant.



Karevičius ir popiežius. — Žemaičių vyskupo Pranciškaus 
Karevičiaus teisėjas, Achilles Ratti, buvo išrinktas popiežiumi; 
jis pradėjo valdyti Bažnyčią 1922 m. vasario 6 d. Karevičiui tai 
buvo staigmena. Naujas popiežius Pijus XI apie jį žinojo daugiau, 
negu pats kaltinamasis. Nenoromis susidaro tokiais atvejais savo
tiška savijauta.

Vyskupas Karevičius buvo suaugęs su Lietuva, su jos bažny
tiniais ir net politiniais reikalais nuo pat savo ingreso dienos (1914- 
V-31). Tuo metu Lietuvos bažnytiniais reikalais rūpindavosi Vati
kane prel. J. Narjauskas. Pasikeitus sąlygoms ir naujam popie
žiui užėmus savo vietą, prel. J. Narjauskas buvo atšauktas į Kauną 
1922 m. balandžio 1 d.

Kai pop. Pijus XI pripažino Lietuvą de jure 1922 m. lapkričio 
10 d., tada Lietuvos atstovu prie Vatikano buvo paskirtas Kazys 
Bizauskas; bet jį 1924 m. Lietuvos vyriausybė atšaukė iš Romos, 
pavesdama kitą darbą, o Romoje pasiliko tik jo sekretorius kaip 
reikalų vedėjas. Tuo metu Lietuvai buvo pats pavojingiausias 
laikas : lenkai vedė derybas su Vatikanu dėl konkordato, besisteng
dami didelę Vilniaus vyskupiją atiduoti Varšuvos arkivyskupo 
globai. Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio-Matulevičiaus įspėta 
Lietuvos vyriausybė ėmė tartis su Šventuoju Sostu 1923 m. vasarą 
konkordato klausimu; bet derybos buvo nereikalingai vilkinamos, 
ir Lenkija užbėgo Lietuvai už akių. Lenkija sudarė konkordatą 
su Šv. Sostu 1925 m. vasario 10 d.; juo buvo sutvarkyti tikin
čiųjų religiniai reikalai. Vilniaus vyskupija buvo suskaldyta ir 
padaryta arkivyskupija tose ribose, kurias valdė lenkai.

Lietuvos vyriausybė ir visuomenės vadai, išpirkdami savo neap
dairumą ir apsileidimą, pradėjo pavėluotai, nevykusiai ir nedi
plomatiškai skelbti savo protestus. Spauda įkaitino žmonių jaus
mus. Pradėta organizuoti demonstracijas prieš popiežiaus pasiun
tinį arkiv. Zecchinį; jis buvo išstumtas iš Lietuvos 1925 m. kovo 
9 d. O į Romą nuvykęs užsienių reikalų ministeris J. Purickis 
1925 m. balandžio 3 d. nediplomatiška ir atžaria savo nota Vati
kanui tik pablogino santykius, — toji nota buvo grąžinta J. Puric
kiui, primenant jam, jog Vatikanas nenustato valstybėms ribų; 
pačios valstybės savitarpiu susitarimu ar kitu būdu tai padaro.

Tarptautinėje plotmėje Lietuva nustojo gero vardo, kad jos 
vadai nenusimaną diplomatijoje ir nepriaugę palaikyti gerus tarptau
tinius santykius. Vatikanas tikinčiųjų reikalus sprendė vien bažny
tinėje plotmėje. Konkordato 26 straipsnis bažnytinių provincijų 
ir vyskupijų ribas sutapatino su Lenkijos valstybės sienomis. 
Kai tos ribos kinta, pasikeičia ir bažnytinių vienetų ribos. Vil-
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niaus arkivyskupija padaryta savistovė, nepriklausoma nuo kitų  
Lenkijos arkivyskupijų.

Visi jautė, jog atėjęs laikas sudaryti atskirą Lietuvos Bažny
tinę provinciją ir atpalaiduoti Lietuvos katalikus nuo priklauso
mybės svetimoms arkivyskupijoms : Mogiliavui, Varmijai ar Var
šuvai. Tikrai, buvo nenormali padėtis.

Vyskupas Karevičius, suprasdamas esamą padėti, 1925 m. 
spalio 13 d. prašė Šv. Sostą, kad padalintų jo vyskupiją pusiau. 
Bet už poros savaičių, spalio 29 d. vyskupas Karevičius pilnai 
pritarė vysk. A. Karoso, vysk. J. Skvirecko, prel. J. Staugaičio, 
kan, J. Kuktos ir mons. Faidutti nutarimui, kad Lietuvai reikia 
arkivyskupijos. Padarytas atitinkamas prašymas Šv. Tėvui; ji 
pasirašė vysk. Pr. Karevičius, vysk. A. Karosas ir kun. J. Kukta 
1925 m. XI-2 d. ir išsiuntė Romon.

Tuo metu Romoje gyveno iš Vilniaus atsistatydinęs ir Šv. 
Tėvo į arkivyskupus pakeltas Jurgis Matulaitis-Matulevičius. Lie
tuvos vyskupų prašymas paskatino Šv. Tėvą paskirti arkivyskupą 
Jurgi Matulaiti 1925 m. gruodžio 7 d. apaštališku vizitatorium 
Lietuvai. Sutvarkęs savo paso reikalus, nė kiek nedelsdamas, 
arkiv. J. Matulaitis atvyko į Kauną 1925 m. gruodžio 13 d.

Šventasis. — Kun. dr. Kazimieras M. Rėklaitis, M.I.C., rašo 
savo atsiminimuose apie vyskupą Pranciškų Karevičių, labai jį 
išgirdamas :

« Kad Vizitatoriaus (arkiv. J. Matulaičio-Matulevičiaus) išdės
tytas planas dėl vyskupų paskirstymo galėjo būti įvykdytas, la
biausia reikia dėkoti Žemaičių vyskupui Pranciškui Karevičiui. 
Jis buvo šventas žmogus, didis asketas, geros širdies asmuo, knygos 
ir mokslo mylėtojas; bet jam vieno trūko — tai takto, apsisvars
tymo praktiškuose dalykuose ir administracijoje.

Vatikane ir kitur buvo manoma, kad jis netinka į naujos Baž
nytinės Provincijos Lietuvoje pirmininkus, arkivyskupus. Gi 
skirti jį į kitą naujai organizuotiną vyskupiją irgi būtų netikslu, 
ir jo amžius (65 metai) ir organizaciniai gabumai neleisdavo many
ti, kad ten jo vyskupavimas būtų sėkmingas. Pagaliau, tai atrodytų  
lyg jo pažeminimas, skirti į menkesnę kur vyskupiją, ne į Kauną.

Vizitatorius arkiv. J. Matulevičius išsamiai išdėstęs vysk. 
Karevičiui padėtį, pasiūlė jam atsisakyti nuo Žemaičių vyskupijos, 
ir tuo būdu sudaryti galimybę Vatikanui skirti į Kauno arkivys
kupus ką mano tinkamiausi. Jo Ekscelencija vyskupas Karevi
vičius, būdamas tikrai kilnios širdies žmogus, nepaisantis savo 
garbės ar poaukščių, sutiko atsisakyti, ir raštu tai padarė. Tuo
met Vizitatorius, grįždamas į Romą, su savim pasiėmė ir vyskupą
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Karevičių, kad čia vietoje būtų atliktas oficialus atsisakymo aktas 
ir kad pats J. E. Karevičius turėtų progos pasimatyti su Šv. Tėvu 
ir asmeniškai išdėstyti jam savo valią.

Apgyvendinome J. E. Karevičių pas brolius pranciškonus 
(vokiečius), kurie via Mantelatte 22 turėjo kunigams ir pasau
liečiams vyrams pensionatą.

Šv. Tėvas Pijus XI gavęs žinią, kad J. E. Karevičius atsisa
kęs savo vyskupiško sosto, tuojau jį pakėlė į titularinius (garbės) 
arkivyskupus (Scythopolitanus) ir savo palankumo ženklan jam 
padovanojo labai gražią artistiškai paruoštą palmę, kuri kasmet 
Palmių sekmadienį aukojama Šv. Tėvui. Po Velykų naujas titu
larinis arkivyskupas Karevičius buvo priimtas popiežiaus priva
tinėje audiencijoje. Man teko ji palydėti.

Kai paskyrimo į vyskupus bulės buvo paruoštos ir visi doku
mentai sutvarkyti, vizitatorius arkiv. J. Matulevičius grižo į Lie
tuvą, nes jam Lituanorum Gente bulėje buvo skirta įvykdyti nau
jos nepriklausomos Lietuvos Bažnytinės Provincijos įsteigimą. 
Su juo drauge grįžo ir arkivyskupas Pr. Karevičius, kuris pareiškė 
norą stoti į marijonus »5.

Vyskupo asmuo, jo išorė. — Kan. M. Vaitkus pasakoja, kaip 
jam atrodė kun. prof. Karevičius 1896 m. Palangoje, klebonijos 
sode žolę bepjaunąs:

« Grįžtu iš miestelio namo pro senosios klebonijos sodą — o 
ten dalgiu bežybčiojąs po žolę kažkoks kunigas-ne-kunigas, vien 
lengvu pussutoniu (be rankovių) apsivilkęs, baltų marškinių ran
kovių neatsiraitojęs.

Taip, kunigas, pusamžis, (35 metu) išblyškusiu liesu veidu, 
ryškiais bruožais, ilgoka smaila nosim, plonas lūpas ryžtingai 
sučiaupęs, į savo darbą įsiniręs»6.

Besimeldžiantį profesorių Karevičių jis šiaip atvaizduoja: 
«Presbiterijos klauptuose, kairėj didžiojo altoriaus pusėje, be
klūpą po mišių bei komunijos, paskendę mąstyme, Karevičius 
ir nepažįstamas jaunuolis klierikas. ... Taip gražiai besimeldžiančių  
kitų žmonių nei prieš tai, nei vėliau savo gyvenime nėra tekę ma
tyti. ... Karevičiaus veidas anuomet dar jaunas, tiesiog lyg kokio 
senovinio Romos senatoriaus ar konsulo, ar imperatoriaus, vyriš
kai gražus, ryškiabruožis, asketiškai liesas, išblyškęs, dabar pas
kendęs kontempliacinėj maldoj, toks lyg iš vidaus peršviestas, 
toks skaisčiai dvasiškas » 7.

6 Kun. Dr. Kazimieras M. Rėklaitis, M. I. C., Atsiminimai (rankraš
tyje), 120 psl.

6 M. Vaitkus, Keturi Ganytojai, 52 psl.
7 Ten pat, 56 psl.
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Po devynerių metų (1905 m.) kanauninkas prof. Karevičius 
šiaip atrodęs klierikui Mykolui Vaitkui:

« Pasirodė besąs visai toks pat kuklus bei paprastas lyg tar
tum kaimo klebonėlis : žmogus jokiu būdu tuokart nebūtum nė 
spėjęs, jog tas neįmantrus kunigas bus kadaise vyskupu » 8.

Apie vyskupo Karevičiaus pirmuosius žygius Kaune M. Vait
kus pastebi:

«Vysk. Karevičius nebuvo gimęs politiku, juoba diplomatu : 
jis buvo nuoširdus, tiesus, drąsus kunigas — ganytojas, kurs visa 
širdimi veržės į tiesą bei teisingumą.

Naujasis vyskupas nebuvo užsidarėlis, kurį sutikti galima vien 
jo rūmuose, priimajame kambary: jis ėmė be ceremonijų, viens 
pats, pėsčias (ne kaip seniau vyskupai) rodytis viešai, tai pasivaikš
čiodamas, tai kurį nors kunigą netikėtai aplankydamas, ypač 
sergantį » 9.

Vyskupas Karevičius mėgęs bendrauti ir kalbėtis su prel. 
Aleksandru Dambrausku — Adomu Jakštu, kuris buvo keturiais 
metais vyresnis už vyskupą, kilnus kunigas, intelektualas. Išei
davo jiedu pasivaikščioti Kauno siaurose gatvėse.

Dviejų pasivaikščiojimas. — Kanauninkas Mykolas Vaitkus 
spalvingai pasakoja apie vyskupo Karevičiaus ir Adomo Jakšto 
pasivaikščiojimus Kaune:

«Visas Kauno senamiestis, net visa senojo Kauno pusė vei
kiai pastebėjo ir ėmė džiugiai grožėtis gana originaliu fenomenu: 
bene kasdien siaurais apirusiais laikinės sostinės šaligatviais eina 
vaikščiodami du vyrai, abu nuo skrybėlės iki batų juodi, — vienas 
augalotas ir stambus, antras mažas, o apvalus; vienas ilgu mika
lojišku apsiaustu apsisiautęs, antras apyilgiu paltu apsivilkęs; 
vienas plačia rymiška skrybėle apsimovęs, antras apvalia kieta 
skrybėlaite; vienas ant rymiškos didokos nosies auksarėmius 
akinius glaudžiai prie akių prisitaikęs, antras ant lygiai stambios 
rymiškos nosies, tik kiek kumpesnės, irgi auksarėmius akinius 
užsidėjęs, tik laisviau, taip jog jie paprastai gana žemai nusmukę, 
ir savininkas dažnai žiūri į jus per jų viršų; eina jiedu gana lėtai 
ir karštai kalbas, tartum ginčijas (tiesą pasakius, karščiuojasi 
vienas tas mažiukas, o didysis kalba visai santūriai, tik kartais 
norėdamas savo nuomonę tvirčiau pabrėžti, kiek sučiaupia lūpas); 
tik žiūrėk—mažiukas jau bus užbėgęs didžiajam už akių ir jį 
sustabdęs; tuokart juodu diskutuoja sustoję, nepaisydami, kaip 
praeiviai į tą netikėtą kliūtį žiūri; mažiukas kažką karštai, sku

8 Ten pat.
9 Ten pat, 60 psl.
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biai kalba, ne vien nusmukusiais akiniais, o ir pačiom akim per 
jų viršų blikčiodamas, abiem rankom skėčiodamasis (o juk deši
nėj lazda!), balsą pakėlęs beveik į aukštesnę oktavą — na, rodos, 
tuoj ims ir pradės didžiajam savo nuomonę lazda kalte kalti; 
betgi šis nepraranda savo mosėdiškos rimties (o jis pakankamai 
pažįsta savo aukso oponentą ir žino, kad šis jūrių marelių savo 
ugnim neuždegs!).

Pasikarščiavęs valandėlę, bet greit perdegęs, it fejerverkas, 
mažiukas vėl rikiuojasi į gretą ir atsipūtęs bei vėl nušvitęs, ima 
ramiau kalbėtis, savo mažučiais žingsniukais stengdamasis prisi
taikinti prie ilgų vyskupėlio žingsnių »10.

Mokslo vyras. — Pranciškus Karevičius sėmė mokslo žinias 
Mosėdyje, Paurupės vidurinėje mokykloje, Liepojos gimnazijoje, 
Petrapilio kunigų seminarijoje ir keturis metus kunigų Akademi
joje, baigdamas ją 1886 m. teologijos magistro laipsniu.

Tarp 1888 ir 1892 m. aptarnavo Samaros katalikus, įkūrdamas 
ten parapiją; vokiečiams katalikams pastatė dvi koplyčias su 
mokyklomis ir vieną koplyčią lietuviams. 1892 m. buvo perkeltas 
į Petrapilį ir padarytas prokatedros viceklebonu ir berniukų gimna
zijos kapelionu bei inspektorium. Ten dirbo šešerius metus.

Atsisakęs inspektoriaus pareigų, aštuonerius metus buvo pro
fesorius ir dvasios tėvas. 1908 m. buvo pakeltas į katedros kle
bonus ir kunigų seminarijos profesorium. Dėstė sielovadą, civi
linę teisę; o vietos vyskupo konsistorijoj ketverius metus buvo 
asesorius, pakeltas į garbės kanauninkus. 1910 m. paskirtas Mo
giliavo Kapitulos kanauninku. Po keturių metų Šv. Tėvas Pijus X 
paskyrė jį žemaičių vyskupu.

Būdamas Petrapily, sėkmingai gynė lietuvių, latvių gimtosios 
kalbos teises bažnyčiose; mėgo dirbti savišalpos ir labdarių drau
gijose, pritaikydamas savo didelį mokslą sielovados reikalams.

Kun. dr. K. Rėklaitis, M.I.C., mokėsi Petrapilio kunigų semi
narijoje tais laikais, kai kan. Pr. Karevičius ten dėstė sielovadą 
(pastoralinę teologiją). Jis rašo atsiminimuose, kad Karevičius 
tada buvo ne vien profesorius, bet ir klierikų dvasios tėvas : « Tais 
laikais mūsų profesoriai buvo stačiai apkrauti kitomis pareigomis, 
be profesūros; pats rektorius (kun. Aug. Losinski), pavyzdžiui, 
buvo prokatedros klebonas, vėliau tas pareigas ėjo kun. Pr. Kare
vičius »11.

10 Ten pat, 77 psl.
11 Kun. Dr. Kazimieras M. Rėklaitis, M. I. C., Atsiminimai (rankraš

tyje), 6 psl.
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Ganytojas. — Vyskupas Pranciškus Karevičius valdė Žemai
čių vyskupiją dvylika metų. Kai Lietuva buvo nusiaubta baisaus 
karo, kilo į laisvę, atsikūrė ir tapo nepriklausoma valstybė iki pat 
Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo veikė joje vyskupas Kare
vičius kaip žemaičių vyskupas. Nuo 1918 m. nebevaržė Lietuvos 
tikinčiųjų žmonių nei jų kunigų rusų nebepakeliami baudžiamieji 
potvarkiai. Vyskupas galėjo pilnai veikti, laisvai susisiekti su 
kunigais ir žmonėmis, kurti naujas reikalingas parapijas, organi
zuoti žmones, statyti bažnyčias, mokyklas, skleisti katalikiškas 
knygas ir spaudą. Ir visose tose srityse buvo jaučiama žemaičių  
vyskupo ranka.

Jis pašventino 39 naujas bažnyčias ; pusei milijono tikinčiųjų 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą; parėmė blaivybę, bažnytinį 
giedojimą ; įvedė bendrą katekizmą Lietuvoje. Pats tenkindamasis 
maža kuo, pinigines pajamas išdalindavęs labdarybei.

Laisvu savo noru įsijungęs į marijonų vienuoliją, dažnai duo
davo vienuoliams konferencijas, dėstydamas dvasinio gyvenimo 
pagrindus ir siekiamos tobulybės idealus. Pokalbiuose dažnai pri
simindavęs Tarpučių varguomenę, kaip liudija M. Paulauskas, ir 
ragindavęs surasti būdą jiems medžiaginiai padėti, ar bent pasta
tyti jiems kokią prieglaudą ar ligoninę.

Vienuolyne. — Arkiv. Pranciškus Karevičius, anot kun. dr. 
St. Matulio, M.I.C., buvo vienas iš stipriausių lietuvių teologų, 
neeilinio įžvalgumo ir stropumo teologinių raštų kritikas, nors 
išsamias kritiškas pastabas įteikdavo tik patiems autoriams.

Kan. M. Vaitkus prisimena, kaip prel. Ad. Jakštas pasiuntė 
jam savo stambų veikalą Pikto Problema. Arkivyskupas Karevi
čius perskaitė tuoj pat visą veikalą, padarė apie šimtą rimtų pas
tabų, jas sunumeravo ir sugrąžino nustebusiam autoriui. O kai 
šv. Kazimiero Draugija išleido vysk. Pelčaro vienos dvasinės 
knygos vertimą, nelauktai Draugijos vedėjai susilaukė arkiv. Ka
revičiaus papeikimo : vertimas buvo padarytas ne iš paskutinės 
to veikalo laidos, kurioje Pelčaras padaręs nemažai pakeitimų. 
Vienas kunigas (S. R.) paruošė bažnytinių apeigų vadovėlį: Mons
trancijos Spinduliuose. To veikalo cenzorius buvo kan. M. Vaitkus. 
Ir jis praleido veikalą spaudai, nepatikslinęs autoriaus nurodomų, 
bet vyskupų padarytų nutarimų tuo klausimu. Kan. M. Vaitkus 
susilaukęs pylos.

Marijampolės marijonai turėjo gerai sutvarkytą ir kataloguotą 
per 10.000 veikalų biblioteką. Buvo ten surinktos beveik visos 
žinomos Lietuvą liečiančios knygos svetimomis ir lietuvių kal
bomis. Stambią bibliotekos dalį sudarė gausūs teologiniai raštai.
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Arkivyskupas Karevičius mėgo lankytis bibliotekon, peržiūrėti 
visas naujai gaunamas knygas ir savo patirtimi pasidalinti su kitais.

Jis niekad nesigailėjo, kad 1926 m. vasario 22 d. atsisakė že
maičių vyskupo sosto ir už tai buvo popiežiaus pakeltas į arki
vyskupus kovo 23 d. Atsisveikinęs su vyskupija 1926 m. balandžio 
24 d., įstojo į marijonų vienuoliją, darydamas laikinuosius įžadus tų  
pat metų liepos 9 dieną12, o amžinuosius — po trejų metų. Jis gyveno 
visą laiką Marijampolėje, dažnai laikydamas iškilmingas pamaldas, 
ilgas valandas klausydamas išpažinčių ir kitaip patarnaudamas 
parapijos kunigams, ir žmonėms. Jis mielai dalyvaudavo drau
gijų susirinkimuose, tardamas trumpą paskatinimo žodį. Vienuo
lyne jis buvo visų marijonų raštų vyriausias cenzorius ir kano
ninis vizitatorius; mielai patarnaudavo tiek broliams vienuo
liams, tiek Nekalto Švenč. Marijos Prasidėjimo seserims.

Arkiv. Karevičius rašė įvairiais klausimais Draugijoje, Vadove, 
Sargyboje, Šaltinyje, Lietuvyje, Tiesos Kelyje ir rankraštyje paliko 
plačius savo atsiminimus.

Ramiai užmigo Viešpatyje 1945 m. gegužio 30 d. Jo kūnas 
palaidotas Kauno arkikatedroje kaip 39-sis ir paskutinis žemaičių  
vyskupas.

Gyvenimo santrauka. -— Pranciškus Karevičius gimė 1861 m. 
rugsėjo 30 d. Girskių viensėdy, Mosėdžio valsčiuje. Pradžios 
mokslą gavo Mosėdyje. Pasimokęs Paurupės vidurinėje mokykloje, 
vienerius metus buvo Mosėdžio valsčiaus raštininkas.
1879 m savo įpėdinystės teises į nemažą tėvų ūkį perleido savo sesutei. 
Mokėsi Liepojos gimnazijoje.
1881 m. vasario 14 d. įstojo į Petrapilio kunigų seminariją.
1882 m. buvo perkeltas į dvasinę kunigų akademiją.
1886 m. baigė Akademiją teologijos magistro laipsniu.
1886 m. geg. 17 d. įšventintas į kunigus.
Pora metų dėstė kunigų seminarijoje moralinę teologiją ir liturgiką. 
1888 m. paskirtas darbuotis į Samarą. Ten įsteigė katalikų parapiją. 
1892 m. atšauktas į Petrapilį ir padarytas prokatedros viceklebonu. 
1908 m. pakeltas prokatedros klebonu ir garbės kanauninku.
1910 m. Paskirtas Mogiliavo kapitulos kanauninku.
1914 m. vasario 27 d. paskirtas žemaičių vyskupu.
1926 m. vasario 22 d. atsisakė žemaičių vyskupo sosto.
1926 m. kovo 23 d. pakeltas į arkivyskupus.

12 Arkiv. Karevičius pop. Pijaus XI buvo atleistas nuo naujokavimo 
metų, kaip prof. Jurgis Matulaitis 1909 m. buvo gavęs tokią pat lengvatą.
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1926 m. balandžio 24 d. įstojo į marijonų vienuoliją.
1945 m. gegužio 30 d. mirė ir palaidotas Kauno arkikatedroje.

Kun. Dr. K. A. Matulaitis, M.I.C.

Glarendon Hills, Ill., J. A. V.
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ARCHIEPISCOPUS FRANCISCUS KAREVIČIUS

Rev. K. A. Matulaitis, M. I. C.

SummariumF r a n c i s c u s  K a r e v i č i u s  (1861-1945) ultimus episcopus ordinarius Samogitiensis (in Lituania), qui et XXXIX in sede ista fuit, die 27 Februarii, 1914 a. consecratus est, et per duodecim annos (1914- 1926) dioecesim Samogitiae, quae tune et Curlandiam amplectabatur, temporibus tempestuosis rexit, sub cura sua spirituali circa 1,304.822 chris- tifideles habens in fere 800 parochiis, quos pro posse per ordinem visi- tabat et plus quam 500.000 adultorum confirmavit.Insignis scientia ecclesiastica ac memoria immensa pollens, qui antea professor theologiae moralis ac pater spiritualis in Seminario Petropoli per multos annos fuit, nunc in sedem episcopalem electus, vitam ecclesiasticam fere in omni ambitų melioraverat, praesertim ege- nos ex animo protegebat et eos suis redditibus constanter subveniebat.Si ad hoc addamus caritatem eius erga subditos ac curam, ut, relationes Ecclesiae cum Gubernio civili omni tempore essent optimae non est mirum, quod ipse apud coaetaneos suos in aestimatione magno fuit. Ipse die 22 Februarii, 1926 a. a sua sede episcopali abdicavit et a papa Pio XI archiepiscopus Scytopolitanus creatus, in Congregatio- nem Clericorum Reguliarium Marianorum sub titulo Immaculatae Con- ceptionis B. V. M., permissione speciali a papa Pio XI obtenta, die 24 aprilis 1926 a. acceptatus est. Per 19 annos religiose in monasterio Mariampolė vivens et pro posse curae animarum laboribus subveniens, placide obdormivit in Domino die 30 Maii, 1945 a. sepultusque est in archicathedrali ecclesia Kaunensi.


