povilas buzas
1919 01 03–2012 01 13

1971 m. gruodžio mėn. Lietuvos Romos katalikų memorandumo
SSRS komunistų partijos generaliniam sekretoriui faksimilė. Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

P. Buzo nuotrauka, daryta tardymo eksperimento metu. Iš Lietuvos
ypatingojo archyvo

Povilas Buzas gimė 1919 m. sausio 3 d. Kauno aps. Pakuonio vls. Bačkininkų kaimo ūkininkų šeimoje. Tėvai turėjo 20 ha žemės, kurią dirbo kartu
su vaikais – be Povilo, šeimoje dar augo 3 sūnūs ir 6 dukterys. Tėvai mirė
anksti, todėl jau paaugę vaikai rūpinosi vieni kitais. Baigęs pradinę mokyklą
P. Buzas dirbo ūkyje. Nelengva vaikystė lėmė, kad jis ne pagal metus greitai subrendo, tapo savarankiškas, giliai mąstantis. Dėl patriotinių jausmų ir
vengdamas šaukimo į sovietinę kariuomenę 1946 m. pradžioje įstojo į Tauro
apygardos Geležinio Vilko rinktinės Kazimiero Pinkvartos-Dešinio būrį. Pasirinko Žvejo slapyvardį. Deja, 1946 m. spalio mėn. pabaigoje bunkeris Garančiškės miške (Prienų r.), kuriame slapstėsi P. Buzas su kitais bendražygiais,
buvo išduotas. Kautynėse su MVD vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko
kareiviais trys partizanai žuvo, o P. Buzas buvo sunkiai sužeistas. Atlaikęs
tardymus ir kankinimus, 1947 m. buvo nuteistas. Kalintas Pečioros, Intos
ir Abezės lageriuose. Iš lagerio paleistas 1955 m. balandžio mėnesį dar porą
metų turėjo atbūti tremtyje.
Grįžo į Lietuvą 1957 m. pabaigoje, sukūrė šeimą, užaugino du sūnus. Kelerius metus gyveno Jiezne, vėliau įsikūrė Birštone.
Matydamas tikinčiųjų teisių varžymą, persekiojimus, XX a. 8-ajame dešimtmetyje P. Buzas įsitraukė į neginkluotąjį pasipriešinimą. Rinko parašus ir
1972 m. rudenį kartu su Antanu Grinkevičiumi ir Leokadija Miškiniene vežė
į Maskvą SSRS komunistų partijos generaliniam sekretoriui Leonidui Brežnevui adresuotą Lietuvos Romos katalikų memorandumą, kurį, reikalaudami
tikėjimo laisvės, pasirašė 17 tūkst. žmonių. Šis Memorandumas taip pat buvo
perduotas Jungtinėms Tautoms ir sukėlė platų atgarsį užsienyje.
P. Buzo žmona Onutė buvo jo bendramintė, pritarusi vyro veiklai. Jie
kartu aktyviai dalyvavo Eucharistijos bičiulių judėjime, tikinčiųjų žygiuose
iš Tytuvėnų į Šiluvą, skaitė pogrindžio spaudą. 1976 m. Buzų namo pusrūsyje
inžinierius Vytautas Vaičiūnas (dabar kunigas) įrengė namudinės gamybos
„Eros“ tipo elektrografinį kopijuoklį, parodė, kaip juo naudotis, ir P. Buzas
ėmė dauginti pogrindžio literatūrą: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“,
„Rūpintojėlį“, „Aušrą“ ir kitus leidinius. Paprastai pagamindavo apie 100 vieno leidinio egzempliorių. Didžiąją dalį padaugintų leidinių platinti paimdavo
Kaišiadorių katedros vargonininkas Anastazas Janulis, kitus atiduodavo brolio žmonai Reginai Buzienei, Adomui Tirailai, Birštone gyvenusiam kunigui
Mariui Petkevičiui.
1980 m. sausio mėnesį Buzų namuose buvo atlikta krata. Paimtas kopijuoklis, seleno plokštės, popierius. P. Buzas ir A. Janulis buvo suimti ir nuteisti:
P. Buzas – 1,5 metų, A. Janulis – 3,5 metų griežto režimo lagerio. Kalėjo Permės srityje.
Prasidėjus tautiniam atgimimui, P. Buzas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio
veikloje. Jis inicijavo partizanų kovos ir žūties vietų įamžinimą, partizanų
bunkerio prie Veiverių atstatymą, partizanų palaikų perlaidojimą. Atkūrus
nepriklausomą Lietuvą, tapo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos,
Lietuvos šaulių sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos nariu. Dalyvavo ir visuomeninių organizacijų – Lietuvos pensininkų
sąjungos „Bočiai“, sveikuolių klubo „Šilagėlė“– veikloje.
Už nuopelnus siekiant Lietuvos nepriklausomybės, ginant žmogaus teises
ir laisves okupuotoje Lietuvoje Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu Povilas Buzas apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus
ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius), taip pat Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), įvairių visuomeninių organizacijų garbės ženklais.
Mirė sulaukęs 93 metų, 2012 m. sausio 13 d. Palaidotas Prienuose.
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Pas P. Buzą rastų pogrindžio leidinių nuotraukos iš jo
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