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Prelatas, visuomenininkas, Panevėžio vyskupijos Katalikų Akci
jos vedėjas, Vladas Butvilą gimė 1891 m. Juodeikių k., Raseinių 
apskr. Mokėsi Telšių vidurinėje mokykloje (1904-1908), Kauno kunigų  
seminarijoje (1910-1915), studijavo Teologijos-Filosofijos fakultete 
Vytauto Didžiojo universitete (1927). Kunigu Įšventintas 1915 m.

Vikaravo Utenoje, kurios apylinkėse suorganizavo per 10 lietu
viškų mokyklų. 1918 m. Utenoje įsteigė Saulės progimnaziją, kurioje 
buvo mokytoju ir direktorium iki 1926 m. Nuo 1923 m. vadovavo 
mokytojų kursams, kurie buvo jo rūpesčiu įsteigti prie tos progimna
zijos. Suorganizavo ir gana ilgai veikusį liaudies universitetą. Bū
damas Utenoje daug pasidarbavo visam apskričiui. Jis buvo Utenos 
apskrities tarybos pirmininkas ir švietimo tarybos narys. Kapelionavo 
Panevėžio batalionui (1919), buvo Lietuvos Gynimo Komiteto Utenos 
skyriaus pirmininkas (1921) ir Šaulių Sąjungos Utenos rinktinės pir
mininkas (1923). Jis buvo ir muzikas, vedė chorą, kuris Šiaulių ir 
Panevėžio pavasarininkų kongresuose laimėjo pirmąsias premijas.

Studijų metu Kaune (1926-1927) dėstė Simano Daukanto moky
tojų seminarijoje ir kurį laiką buvo prefektu Kauno kunigų semina
rijoje. 1928 m. pradėjo vadovauti Panevėžio vyskupijos Katalikų  
Veikimo Centrui, kuris Lietuvoje buvo pagarsėjęs kaip vienas veik
liausių. K. V. C. Butvilą skyrė daug darbo ir jėgų : vyskupijos 
parapijose, organizacijų suvažiavimuose, kongresėliuose skaitė pa
skaitas, sakė pamokslus, rašė lapelius, brošiūras, knygas. 1930- 
1932 m. klebonavo Panevėžio katedroje, po to buvo pakeltas Panevė
žio katedros kapitulos kanauninku ir buvo vyskupijos kurijos kanc
leriu. Daugelį kartų lydėjo vysk. K. Paltaroką parapijų lankyme, 
sakydamas pamokslus. Panevėžyje dėstė vakariniame universitete 
(suaugusiujų kursuose).

Nuo 1940 m. paskirtas klebonu į Panevėžio Šv. Petro ir Povilo 
parapiją ir jau pirmojoj bolševikų okupacijoj iškraustytas iš klebo
nijos, okupantams užėmus namus, turėjo apsigyventi privačiuose 
namuose. Po karo pakeltas Panevėžio kapitulos prelatu, bolševikų  
išvežtas į Sibirą, sumuštas į galvą, paraližuotas, laikytas kalinių ligo
ninėj, paskui paleistas į Lietuvą. Grįžęs Panevėžin darbo dirbti 
net ir Mišių laikyti nebegalėjo. Gyvybė buvo palaikoma iš J.A.V. 
gaunamais vaistais, kurie vėliau bolševikų buvo uždrausti gauti. 
Daug kentėjęs, mirė 1961.3.14 d. Palaidotas Panevėžio katedros kapi
nėse šalia ateitininkų himno autoriaus kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio kapo.
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Kan. Vl. Butvilą rašė daug straipsnių įvairiuose laikraščiuose ir 
žurnaluose ; Laisvėje, Ganytojuje, Panevėžio Garse, Panevėžio Balse, 
Tiesos Kelyje, Ryte. Jo parašytos knygos : Katalikų veikimas K.V.C. 
skyriuose (1930), Katalikiškoji Akcija parapijose (1932), Tiesos fronte 
(1936), Ką Dievas sujungė, žmogus neperskiria (1938). Savo straips
nius daugelį kartų taisydavo, duodavo kitiems paskaityti, paklausdavo 
pastabų. Dauguma jo straipsnių apologetiniai ir katalikiškojo vei
kimo temomis. Rašė ir klebonu būdamas, nors paprastai tose pa
reigose, ypač didelėse parapijose, jau nebėr laiko rašymui.

Prel. Vl. Butvilą buvo vienas žymiųjų pamokslininkų. Šventą 
žodį jis mojėjo perduoti su įsijautimu ir giliu pergyvenimu, tačiau be 
dirbtinos režisūros. Kartais pamoksluose net perdaug energijos išeik
vodavo, net iki pasilpimo. Kartą po pamokslo Panevėžio katedros 
zakristijoj Mišių patarnautojai turėjo jį pasilpusį gaivinti šaltu van
deniu.

Kaip pamokslininkas jis buvo tikras tiesos fronto gynėjas. Kata
likų Bažnyčios teises, ypatingai katalikiškąsias mokyklas, spaudos 
laisvę, krikščioniškąją moterystę, jis gynė drąsiai, o Bažnyčios mokslą 
išdėstydavo svariais ir aiškiais įrodymais. Prisimenu vieną jo pamoks
lą Panevėžio katedroje, už kurį ano meto Lietuvos tautininkų  
valdžios įsaku Panevėžio teismas jį nubaudė. Visai parapijai ir 
Panevėžio katalikams, ypač jaunimui, tas teismas buvo didi pamoka, 
kaip reikia už tiesą kovoti ir, jei reikia, už ją nukentėti.

Bolševikams okupavus Lietuvą, kad ir mėgino jis būt labai at
sargus savo pamoksluose, tačiau tiesą vis tiek uoliai gynė, tikėjimo 
tiesas aiškiai dėstė ir už tai buvo areštuotas ir ištremtas į Sibirą. 
Bolševikai jį kaltino ir už tai, kad jis vokiečių okupacijos metu vado
vavo savišalpos pagelbos komitetui Panevėžyje, neužmiršdami, ži
noma, ir jo visos veiklos Utenoje ir Panevėžyje. Galima teigti, kad 
Butvilą, parašęs Tiesos fronte, tą tiesos frontą begindamas daug 
kentėjo ir jame mirė.

Buvo karšto būdo, sangvinikas, dinamiškas. O tokiam lengviau 
ir apsirikti. Tačiau klaidą pastebėjęs, jis garbingai ją atitaisydavo, 
pasiaiškindamas ir atsiprašydamas. Daug kam, ir man pačiam, kol 
jo arčiau nepažinojau, jis atrodė išdidus ir sunkiai prieinamas, bet 
širdyje buvo geras, o kasdieniniame gyvenime nuoširdus ir draugiš
kas. Stebėdamas jį klebono pareigose nekartą sprendžiau, kad jis 
vis dėlto buvo daugiau teoretikas, o ne praktikas, daugiau knygos 
žmogus, o ne administratorius. Ir jis pats tai prisipažino, kai, bū
damas klebonu, turėjo jo paties skelbtas K.V.C. veikimo taisykles 
pritaikyti praktikoje.
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