Prisimenant Panevëþio
berniukø gimnazijos direktoriø
Petrà Bûtënà
Ðiemet Pånevëþio Lietuviø kalbos draugijos skyrius graþiai
paminëjo 110-àsias Petro Bûtëno gimimo metines. Juozo
Balèikonio gimnazijoje vyko mokytojø ir mokiniø mokslinë
konferencija. Apie kalbininko nùveiktus darbus pasakojo
Zigmas Zinkevièius ir Vytautas Vitkauskas, kalbëjo buvæ jo
mokiniai. Bûtënas Lietuvos pirmosios nepriklausomybës metais buvo viena iðkiliausiø Pånevëþio miesto inteligentijos asmenybiø greta tokiø lietuviø kultûros ðviesuoliø panevëþieèiø
kaip raðytojai Gabrielë Petkevièaitë-Bitë ir kun. Julijonas Lindë Dobilas, kalbininkas Juozas Balèikonis, gamtininkas Jurgis Elisonas ir kiti. Visas Bûtëno gyvenimo kelias nuþymëtas
tø paèiø idealø kaip ir daugelio to meto ið kaimo kilusiø inteligentø: paèiam ðviesti kitus, ugdyti kultûros darbuotojus, telkti
savo tautà, kurti ir stiprinti savo valstybæ  Lietuvà. Klasikinis pavyzdys  paties Petro
Bûtëno gyvenimas.
Gimæs 1896 m. birþelio 29 d. Påsvalio r. Dovýdø kaimo ûkininkø ðeimoje, 19061908 m.
mokësi rusiðkoje Linkuvõs mokykloje, 19091914 m.  Mintaujojê (dabar Jelgava) ir Bauskës (Latvijoje) privaèioje mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo frontui priartëjus pasitraukæs
ið Lietuvos á Rusijà, 19151918 m. mokësi Voroneþo lietuviø gimnazijoje, kur jo mokytojai
buvo Jonas Jablonskis ir Juozas Balèikonis. 1918 m. gráþæs á Lietuvà savo mokslus tæsë
Ðiauliÿ gimnazijoje. 19191923 m. buvo besikurianèios Lietuvos kariuomenës savanoris,
dalyvavo kovose su lenkais uþ Ukmergºs prie Ðirvintÿ. 19221924 m. Kaunê, Lietuvos
universitetê, studijavo humanitarinius mokslus: lietuviø kalbà ir sociologijà, mokësi klasikiniø, taip pat vokieèiø, prancûzø ir kitø kalbø. Èia jo mylimiausi profesoriai buvo Bûga,
Jablonskis ir ðveicarø kilmës kalbininkas Alfredas Senas (Senn). Studijuodamas pragyvenimui uþsidirbdavo ið pradþiø kaip karinis valdininkas, nuo 1923 m.  kaip Pånevëþio mergaièiø gimnazijos lietuviø kalbos mokytojas. Baigæs studijas 19251939 m. Pånevëþio mokytojø seminarijoje, paskui Mergaièiø ir berniukø gimnazijose, taip pat ávairiuose kursuose
dëstë lietuviø kalbà, literatûrà, jø metodikà, neretai logikà ir psichologijà. 19391940 m. jis
Pånevëþio Berniukø gimnazijos inspektorius. 1940 m. sovietinio saugumo buvo suimtas ir
septynis mënesius kalintas Pånevëþio kalëjime. 19411944 m. P. Bûtënas buvo Pånevëþio
berniukø (dabar J. Balèikonio) gimnazijos direktorius. Pasitraukæs á Vakarus 19441949 m.
gyveno Vokietijoje, nuo 1949 m. iki mirties 1980 m.  JAV, Bostone. Palaidotas Toronte
(Kanadoje), Anapilio kapinëse. 1996 m. birþelio mën. sûnaus Donato rûpesèiu Petro Bûtëno palaikai buvo parveþti á Pånevëþá ir perlaidoti Kristaus Karaliaus katedros kapinëse.
Netrukus 1998 m. á Pånevëþá  á buvusius kalbininko, tautotyrininko namus parveþtas gausus rankraðtinis Bûtëno archyvas.
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Petro Bûtëno palikimas labai didelis, ávairus ir svarbus. Jis paraðë aðtuonias knygas, ið
kuriø nespausdintas liko tik romanas Laivas be uosto. Kitos knygos  vadovëliai ir specialios studijos, jau nekalbant apie daugybæ ávairiausiø straipsniø, spausdintø to meto laikraðèiuose ir þurnaluose: Ateityje, Ateities spinduliuose, Lietuviø balse, Kalboje, Matininke, Mûsø senovëje, Laisvëje, Lietuvoje, Panevëþio balse, Pavasaryje, Sietyne, Ðvietimo darbe, Tiesos karde, Þidinyje, Gimtajame kraðte, Naujojoje Romuvoje, Tautos mokykloje, Vaire, Ûkininke ir kt. Pagrindinë knygø ir svarbesniø
straipsniø tematika yra tautotyra ir lietuviø kalba. Vadínamoji tautotyra apima kraðtotyrà,
tautosakà ir etnologijà. Iki ðiol neprâlenktas jo sudarytas ir 1925 m. iðspausdintas kraðtotyrininko vadovas Lietuviø tautotyros þiniø ir senienø rinkimo programa. Kita minëtina
ðios srities studija  Patarlës ir prieþodþio gyvenimas (1930).
Nebus pro ðalá iðvardyti ir lietuviø kalbai skirtus darbus, kurie sudaro didþiàjà jo palikimo dalá: Trumpas linksniø mokslas: praktiðkam lietuviø kalbos reikalui (1929), Lietuviø kalbos prielinksniø mokslas teorijai ir praktikai (1930), Lietuviø kalbos konspektas
mokytojø kursams ir gimnazijai (iðeivijoje, 1948), Kirèio ir priegaidës mokslas (1926),
Lietuviø kalbos akcentologijos vadovëlis: mokyklai ir gyvenimui (1931), Augðtaièiø
tarmës okuojanèiosios paðnektës sienos (apie savo gimtàjà Joniðkºlio ðnektà) (Archivum
philologicum, 1932, t. 3), JotvaSûduva (Pietinë Lietuva G. Valavièiaus 1559 m. Lietuvos
giriø apraðyme) (1964, Èikaga), rankraðèiai: Ptolomëjaus aiðèiai, Praeitis ateièiai, Maþoji Lietuva. Surinko didþiulæ vardyno (vietovardþiø ir vandenvardþiø) kartotêkà. Dirbo
praktiná kalbos kultûros darbà: taisë ávairiø raðytojø (J. Lindës-Dobilo, G. PetkevièaitësBitës ir kt.) kûriniø ir kitókiø leidiniø (pavyzdþiui, Lietuviø enciklopedijos) kalbà.
Be to, Bûtënas buvo vertëjas, mokëjo septynias kalbas. 19151917 m. Voroneþe kartu su
Balèikoniu vertë Anderseno, broliø Grimø ir Haufo pasakas. Vëliau, jau studijuodamas, ið
vokieèiø kalbos iðvertë B. Kelermano romanà Tunelis (1923), ið prancûzø  A. Dodë
(Daudet) Taraskono Tartarënas (1924), mokytojaudamas  ið rusø kalbos I. Turgenevo
Rudinà. Visi ðie darbai rodo nepaprastà P. Bûtëno darbðtumà ir reiklumà sau. Jis visà
gyvenimà stengësi kuo daugiau pasitarnauti savo kraðtui.
Kartu su kitais paaugliais karo metais man teko laimë mokytis Petro Bûtëno vadovaujamojoje Berniukø (vyrø) gimnazijoje. Kai iðlaikëm egzaminus, laimingi susirinkom senøjø
rûmø vestibiulyje. Direktorius á mus kreipësi tarsi á suaugusius, kad mes esam bûsimi Lietuvos ateities kûrëjai, bûsimi ðviesuoliai, mokytojai, valdini¹kai, bûsimi savo tëvynës gynëjai, todël turime ne tik gerai mokytis, bet ir tinkamai elgtis. Paskui pasakë norás susipaþinti:
ið sàraðo ðaukë mus vardais ir pavardëmis, o mes turëjome pasakyti, ið kurios parapijos ar
miestelio esam kilæ. Vienas mano bendraklasis, matyt, norëdamas pasipuikuoti, pasakë 
nuo Karsåkiðkio. Direktorius net paðoko: Ið kur?, tokios vietos jis neþinàs. Kai bendraklasis pasitaisë ir iðtarë  nuo Ka»sakiðkio, direktorius pridûrë, kad vietovardþiø kraipyti
negalima. Apskritai direktorius buvo be galo judrus, aiðkiakalbis, iðkalbingas. Kai sumanydavom paiðdykauti, jis bemat atsirasdavo ir sudrausmindavo. Koridoriuose galëjom vaikðèioti tik ratu, negarsiai pasiðnekuèiuodami. Direktoriø gerbëm, bet kartu jo ir prisibijojom.
Kartà  neprisimenu, kokiame laikraðtyje (ar ne Panevëþio balse),  uþtikau didþiulá
per du puslapius direktoriaus paraðytà straipsná  recenzijà apie neseniai iðspausdintà Lietuviø kalbos þodyno pirmàjá tomà. Suintrigavo direktoriaus pavardë ir jo kreipimasis á
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mus, kaip á bûsimuosius vyresniøjø ápëdinius. Nutariau, kad bûtinai turiu perskaityti. Ið
tiesø nenusivyliau, suþinojau, kad lietuviø kalba turi daugybæ man negirdëtø þodþiø, vaizdingiausiø posakiø, frazeologizmø; juos pajuodintais raðmenimis, rodos, ir dabar prieð akis
tebematau. Be to, suþinojau, kad to mûsø kultûrai reikðmingo veikalo vyriausiasis redaktorius prof. Balèikonis irgi yra mûsø kraðtietis. Magëjo kada nors já pamatyti. Tuo metu në
nenutuokiau, kad man teks ne tik já pamatyti, bet ir su juo artimai bendrauti.
Ásiminë dar du ávykiai. 1944 m. centrinëje miesto aikðtëje, grástoje akmenimis, apsuptoje senø triaukðèiø ir dviaukðèiø namø, vyko Vasario 16-osios minëjimas. Buvo prisirinkæ
daug þmoniø. Dalyvavome ir abiejø gimnazijø mokiniai. Tarp kalbëtojø buvo ir mûsø gimnazijos direktorius, nuo kurio þodþiø bent mane krëtë ðiurpas. Jis minëjo skaudþiausius
Lietuvai ávykius, kuriuos ir mes buvom su didþiule baime ir siaubu iðgyvenæ: Lietuvos
okupacijà, geriausiø þmoniø naikinimà ir tremtá, Pånevëþio gydytojø ir darbininkø þudynês. Bolðevikams, kurie jau 1919 m. buvo pasmerkæ já suðaudyti, direktorius teis¸tai
negailëjo aðtriø þodþiø. Ir èia pat dràsino þmones, këlë jø budrumà ir atsakomybæ dël tëvynës likimo. Pagalvojau, koks dràsus þmogus, juk frontas prie Lietuvos ribø artëjo septynmyliais þingsniais. Kur jis turës dëtis?
Antrasis ne maþiau jaudinantis ávykis buvo kovo pradþioje savanoriø plechavièiukø
palydëtuvës. Gimnazijos kieme buvo iðsirikiavusios dvi kuopos savanoriø, kuriuos sudarë 78 gimnazijos klasiø (tarp jø ir pedagoginiø) vyresni mokiniai. Vienai kuopai vadovavo mûsø klasës pieðimo ir kûno kultûros mokytojas Steponavièius, antrajai  mokytojas
Kudirka. Abu buvo apsirengæ Lietuvos karininkø uniformomis bene su leitenantø antpeèiais. Pirmiau pakalbëjo kuopø vadai, o paskui atsisveikinamàjà kalbà iðr¸þë mûsø direktorius. Savanoriai buvo tokie jaunuèiai, baltaveidþiai, pasirinkæ beveik tikrà praþûtá. Bet
jie ëjo atlikti savo pareigos  ginti tëvynës. Kur jie dabar? Turbût daugelio nebëra tarp
gyvøjø.
1944 m. balandþio mën. 24 d. prieð pat Velykas mums buvo iðdalyti mokslo baigimo
paþymëjimai. Tai buvo paskutinis kartas, kai matëme savo direktoriø.
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