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Visuomenėsspiritus movens
LeonardasŠimutis

AudronėV.Škiudaitė

Le o nar das Ši mu tis gi mė 1892 m. 
lap kri čio 6 d. Šė ri kuo se (Ši la lės r.), mi rė 
1975 m. ba lan džio 17 d. Chi ca go je (JAV). 
Mo kė si Ši la lė je, nuo 1904 m. – Kau ne. 
1912 m. bai gė Mask vo je gim na zi ją. 1913 
m. at vy ko į JAV. Stu di ja vo Šv. Be dos ko-
le gi jo je, IL, De Paul ir Lo jo los uni ver si-
te tuo se, Chi ca go je, tei sę, an glų kal bą ir 
li te ra tū rą bei žur na lis ti ką, vė liau Ford ha-
mo uni ver si te te, New Yorke, so cio lo gi ją.

Bū da mas moks lei vis Lie tu vo je pri-
klau sė slap tiems ra te liams. Nuo 1914 m. 
Chi ca go je dir bo lie tu viš ko se drau gi jo se, 
ypač daug – Lie tu vos vy čiuo se, įsi jun gė 
į Ame ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų fe de-
ra ci jos (nuo 1932 m. bu vo jos gen. sek re-
to rius, nuo 1953 m. – pir mi nin kas), Tau-
tos fon do dar bus. 

1918 m. iš rink tas į Ame ri kos lie tu-
vių ta ry bą, va do vau da mas lė šų rin ki mo ak ci jai su rin ko 350 000 dol. 

1918 m. įsi jun gė į Lie tu vių Ro mos ka ta li kų są jun gą Ame ri ko je, 1934 m. 
ta po pir mi nin ku.

1926 m., kai krikš čio nių de mok ra tų są ra še bu vo iš rink tas į III Lie tu vos 
sei mą, su šei ma grį žo į Lie tu vą. Po per ver smo 1927 m. vėl iš vy ko į Ame ri ką.

1940 m. or ga ni za vo Ame ri kos lie tu vių ta ry bą, ta po pir mi nin ku, pen kis 
kar tus su de le ga ci jo mis bu vo pri im tas JAV pre zi den tų – 1940 m., 1946 m., 1948 
m., 1952 m., 1962 m. 

1943 m. bu vo vie nas iš šal pos or ga ni za ci jos – BAL Fo stei gė jų, 1943-1948 
m. – di rek to rius.

Pui kus pub li cis tas. „Ši le lio“ sla py var džiu spaus di no ei les, no ve les, pa-
skel bė sce nos vaiz de lių. Ra šy ti pra dė jo 1911 m. „Vie ny bė je“. 1914 m. Chi ca-
go je re da ga vo „Ka ta li ką“. 1915 m. or ga ni za vo „Vy ties“ lei di mą, bu vo ad mi-
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nist ra to rius, 1916 m. – re dak to rius. 1918-1926 m. – Lie tu vių Ro mos ka ta li kų 
su si vie ni ji mo Ame ri ko je or ga no „Gar sas“ vyr. re dak to rius. 1926-1927 m. – vie-
nas „Ry to“ re dak to rių Kau ne. Nuo 1927-1952 m. – „Drau go“ vyr. re dak to rius, 
kol šias po zi ci jas už ėmė Ma ri jo nų vie nuo li jos at sto vai. Nuo 1952 m. – vie nas 
„Drau go“ re dak to rių. 

1937 m. Lie tu vos vals ty bės ap do va no tas Ge di mi no or di nu už nuo pel nus 
Lie tu vai; po pie žius Pi jus XII jį ap do va no jo žyme niu „Pro Ec cle sia et Pon ti fi ce“.

Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų vei kė jas Juo zas B. Lauč ka straips ny je, pa švęs-
ta me Le o nar do Ši mu čio 80-me čiui, „Ai dų“ 1972 m. lap kri čio nu me ry je, straips-
ny je „Ka ta li kų vi suo me nės spi ri tus mo vens“, ra šė, kad Le o nar das Ši mu tis – tai 
vie nas švie siau sių, di na miš kiau sių ir iš tver min giau sių Ame ri kos lie tu vių vi suo-
me ni nin kų: „Bū da mas di džiau sio lie tu vių iš ei vi jos dien raš čio re dak to rium L. 
Ši mu tis ta po Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų or ga ni zuo tos veik los va do vu. Ne tru kus 
jam te ko per im ti ir vi sas ka ta li kų cen tri nes or ga ni za ci jas jun gian čios Lie tu vių 
ka ta li kų fe de ra ci jos sek re to riaus pa rei gas. Jas ei da mas per 20 me tų (1932-1952) 
jis iš tik rų jų bu vo ka ta li kų vi suo me nės spi ri tus mo vens. Ša lia re dak to riaus ir fe-
de ra ci jos sek re to riaus pa rei gų daug dir bo Lab da rių są jun go je, Lie tu vos vy čiuo-
se, įvai riau siuo se vie nuo li jų ir li go ni nių va juo se. 1934 m. jis ėmė si va do vau ti 
ir Lie tu vių ka ta li kų su si vie ni ji mui, ku rio pir mi nin ko pos te iš bu vo iki šių me tų 
sei mo. Kai Lie tu vo je pra dė ta rū pin tis glau des niais ry šiais su iš ei vi ja, L. Ši mu tis 
be jo kių dve jo nių sto jo tal kon“, – ra šė Juo zas B. Lauč ka.

Apie dar bą Ame ri kos lie tu vių ta ry bo je J. B. Lauč ka ra šo: „Ne ma nau, kad 
L. Ši mu čiui bu vo vi sa da leng va ben dro dar bo ba ruo se. Iš pra džių tam ben dram 
dar bui bu vo abe jin gi ir ne ma žai ben dra min čių, ku rie tu rė jo kar čių at si mi ni mų 
iš pa tir ties pra ei ty je, kai ka ta li kams te ko ne kar tą ap si vil ti. Vis dėl to L. Ši mu-
čiui po kan trių pa stan gų pa si se kė lai mė ti skir tin gų gru pių va do vų pa si ti kė ji mą. 
Jau pats fak tas, kad L. Ši mu tis 25 me tus bu vo per ren ka mas AL T pir mi nin ku 
be jo kios opo zi ci jos, ge riau siai liu di ja apie jo su ge bė ji mą va do vau ti. L. Ši mu-
čiui pa si trau kiant iš va do va vi mo AL T dė kin gu mo žen klan vien bal siai jį iš si rin ko 
gar bės pir mi nin ku iki gy vos gal vos“.

Autorius apie L. Ši mu tį kalba kaip apie labai kuklų žmo gų, taip gy ve nu sį 
vi są am žių: „Iš bu vo bu to nuo mi nin ku iki pat pen si nin kys tės, kai pa ga liau, vai kų 
pri kal bė tas, įsi gi jo sa vo na mus ne to li Chi ca gos, ša lia sa vo jau niau sio sū naus“.  

Bū tent J. B. Lauč kos su kak tu vi nia me straips ny je ran da me ir L. Ši mu čio 
nuo mo nę apie sa vo dar bus: „Vi suo me ni nius dar bus mė gau, dėl to juos daug me-
tų dir bau – nuo pat sa vo jau nys tės. Apie sa vo dar bų re zul ta tus ne drįs čiau kal-
bė ti. Ku rie jų bu vo man ar čiau šir dies, sun ku iš skir ti. Ne tu rė jau to kių dar bų, 
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ku rių bū čiau ne mė gęs. Bū čiau ne tei sin gas, jei teig čiau, kad ne tu rė jau nu si vy li-
mų. Jų bu vo. Ta čiau jie ne nu stū mė ma nęs pe si miz man ir ne pri ver tė trauk tis iš 
vi suo me ni nio dar bo. Kiek vie nam lie tu viui, o ypač jau ni mui, lin kė čiau da ly vau ti 
vi suo me ni niuo se dar buo se, nes tai rei ka lin ga mū sų tau ti nei gy vy bei iš lai ky ti. 
Lin kė čiau ne pa varg ti ir sa vo kil niuo se už mo juo se iš te sė ti, ne bėg ti iš dar bo bei 
ko vos lau ko“.

Vi si au to riai, ra šę apie Le o nar dą Ši mu tį, ypač am ži nin kai, pa brė žia jo gi-
lią mei lę sa vo Tė vy nei Lie tu vai, jos pa si il gi mą. Apie tai jis pri si pa žin da vo kiek-
vie na pro ga, tai jis reiš kė ir sa vo ei lė raš čiuo se:

Tė vy ne, aš lau kų iš si il gau, 
Iš si il gau tė viš kės dar žų, 

Leonardo Šimučio šeima tėviškėje 1925m. Sėdi: tėvai Placida ir Jonas Šimučiai. Stovi iš kairės: Sta-
nislovas,Juzė,Feliksas,PranasirPetras.IšLeonardoŠimučiokn.„Lietuvąaplankius“,Lietuviškosknygos
klubas,Chicaga,1995
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Ir vei dą aša ro mis vil gau . . . 
Iš si il gau gi rių ir ber žų.

Ir vieš ke lių, kur ved baž ny čion, 
Vin giuo tų per lau kus ta kų. 
Kad bent sap ne aš juos ma ty čiau! 
Il giuos jau nys tės aš lai kų. 
(Lietuviųpoezijosantologija)

Šių ei lu čių au to rei tie siog nu si šyp so jo lai mė 2002-ai siais ap si lan ky ti dr. 
Le o nar do Juo za po Ši mu čio, jau nes nio jo, il ga me čio „Drau go“ re dak to riaus Le-
o nar do Ši mu čio sū naus, na muo se, kur bu vo sau go mas Re dak to riaus be veik 40 
me tų – 1936-1975 m. – iki pat mir ties ves tas die no raš tis. Tai gi sa vo aki mis 
ga lė jau iš ma tuo ti len ty nų su ar chy vi ne me džia ga, tarp jų – ir dė žė mis su die no-
raš čio są siu vi niais, il gį. Ran ka ra šy tus už ra šus po tė vo mir ties sū nus Le o nar das 
at spaus di no ma ši nė le ir pa dau gi no ke le tu eg zem plio rių. Tuo me tu, kai man te ko 
lan ky tis Le o nar do Ši mu čio, jau nes nio jo, na muo se, šei mi nin kas jau ke le tą me tų 
bu vo pa lai do jęs žmo ną ir gy ve no vie nas. Di de lis na mas bu vo pil nas me mo ria-
li nių daik tų. Vie na me kam ba ry je, ku ris bu vo lai ko mas dar bo kam ba riu, bu vo 
su kaup ti do ku men tai ir fo to gra fi jų al bu mai. At ski ras kom piu te ris bu vo skir tas 
šei mos dvie jų kar tų fo to gra fi joms, ku rios bu vo su in ven to rin tos. Ki tuo se kam-
ba riuo se ir ko ri do riuo se ka bo jo ir len ty no se gu lė jo įvai rūs me mo ria li niai daik-
tai. Vie nas kam ba rys tar na vo bib lio te ka, ku rios cen tri nę da lį už ėmė sta las su 
Le o nar do vy res nio jo die no raš čio są siu vi niais, su dė tais į spe cia lius fo lian tus. O 
Ši mu čio rū sys, – Ame ri kos lie tu vių va di na mas „be is man tu“, – bu vo iš ti sas raš tų 
pa sau lis – or ga ni za ci jų, su ku rio mis bu vo su si jęs Ši mu tis, vy res ny sis, do ku men-
tai, kny gos, ki ti is to ri nę ver tę tu rin tys daik tai. Jau ve džio da mas po šią po že mio 
ka ra li ją, pe dan tiš kai tvar ko mą ir net ne ap dul kė ju sią, Ši mu tis ži no jo – vi sa tai eis 
į šiukš ly ną, nes Li tu a nis ti kos ty ri mo cen tras paims tik svar biau sius do ku men tus. 

Le o nar das, jau nes ny sis, bu vo mu zi kos pro fe so rius ir chor ve dys. Iš ėjęs į 
pen si ją jis daug me tų pa sky rė tė vo ar chy vo tvar ky mui. Ir su tvar kė taip pe dan tiš-
kai, kad net 1919 me tų jam ir jo bro liui iš ra šy tų vais tų re cep tai ra do vie tą. Ko dėl, 
mąs čiau, Le o nar das Ši mu tis, jau nes ny sis, ne žen gė ryž tin go žings nio per kel ti jų 
į Lie tu vą, taip at sa ky mo ir ne ra dau. Su dė jęs tiek dar bo ir lai ko, o dar dau giau 
šven tos mei lės sa vo tė vui, jis iš ėjo ži no da mas, kad vi sa tai virs dul kė mis. Ban-
džiau jam įro dy ti, kad jis tu rė tų me mo ria li nę ver tę tu rin čius daik tus per vež ti į 
tė vo tė viš kę Ši la lės ra jo ne, bet jis tur būt bu vo jau per se nas to kiam am bi cin gam 
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pro jek tui. Tei si no si ne tu rin tis lė šų.
No rė da ma įti kin ti Le o nar dą 

Ši mu tį, jau nes nį jį, Lie tu vo je įsteig ti 
tė vo mu zie jų, grį žu si Lie tu von ap lan-
kiau Le o nar do Ši mu čio, vy res nio jo, 
gim ti nę Šė ri kų kai me, esančią už 3 
ki lo met rų nuo Ši la lės. Ten gy ve nan ti 
Ši mu čio jau nes nio sios se sers au gin ti-
nė sva jo jo jo je įkur ti Ši mu čių šei mos 
mu zie jų, bet, ži no ma, tam taip pat ne-
tu rė jo pi ni gų. Le o nar das, jau nes ny-
sis, ma no en tu ziaz mą su ti ko san tū riai, 
kie tai at sa kęs, kad ap si spren dė vis ką 
pa lik ti Li tu a nis ti kos ty ri mo cen trui 
Chi ca go je. 

Kai ki tais me tais vėl nu vy kau 
į „Drau gą“, Le o nar das Ši mu tis pa-
skam bi no iš li go ni nės ir pa no rė jo su-
si tik ti. Švys te lė jo vil tis. De ja, jo die-
nos jau bu vo su skai čiuo tos… 

Ši mu čių pa li kuo nys lie tu vy be 
var gu ar taip do mi si, kaip do mė jo si 
abu Le o nar dai. Jiems bran gūs bus ne-
bent ke li do ku men tai, tarp ku rių – JAV pre zi den to Ro o se vel to laiš kas Le o nar dui 
Ši mu čiui, vy res nia jam.

Tai štai taip pa laips niui ei na į pra ei tį lie tu vių kul tū ros pa vel do da lis – 
iš ei vi jos ma te ria lio ji kul tū ra. Kol Lie tu va at si stos tvir tai ant ko jų ir susivoks, 
ana pus At lan to jau daug kas bus iš vež ta į šiukš ly ną. Li tu a nis ti kos ty ri mo cen tras 
ar Put na mo ar chy vas to li gra žu ne pa jė gia vis ko ap rėp ti, o ir su kaup ta me džia ga 
ten ne pri tai ky ta sau go ji mui, nė ra ir pa jė gų ją tvar ky ti. Tie sa, kar tais iš Lie tu vos 
pa si kvie čia mas mu zie ji nin kas ar is to ri kas me džia gai sis te min ti, bet tai tik men-
kas krepš te lė ji mas, nes di džio ji dau gu ma me džia gos tie siog gu li dė žė se, kaip 
san dė ly je. Anks čiau ar vė liau tos ver ty bės tu rės at si dur ti Lie tu vo je, bet ar ne bus 
per vė lu. Nors ste buk lin ga, kad ir ne tu rė da mi vals ty bės pa ra mos, iš ei viai su ge ba 
or ga ni zuo ti to kius da ri nius, kaip ar chy vai, ir kad at si ran da žmo nių, to kių kaip 
dr. Jo nas Rač kaus kas, ku rie ima si or ga ni zuo ti in te lek tu a lių ver ty bių rin ki mą ir 
sau go ji mą. 

LeonardasŠimutis sužmonaAngele1935m. Iš
LeonardoŠimučiokn.„Lietuvąaplankius“,Lietuviš-
kosknygosklubas,Chicaga,1995
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Le o nar das Ši mu tis, vy res ny sis, su si lau kė dė me sio – jo kū ry bi niu pa li ki-
mu su si do mė jo Lie tu vos is to ri kas dr. Juo zas Ski rius, ty ri nė jan tis iš ei vi jos is to-
ri ją. Jis ren gia mo nog ra fi ją apie šį JAV vi suo me nės vei kė ją, žur na lis tą ir po etą. 
Prof. dr. J. Ski rius taip sa ko po kal by je su žur na lis tu Pet ru Pet ru čiu:

„L. Ši mu tį ga li ma pa va din ti ben dro JAV lie tu vių po li ti nio gy ve ni mo va-
du ir au to ri te tu. Kar tu bū ti na iš skir ti JAV lie tu vių ka ta li kų vi suo me nę, ku rios 
stam biau sių or ga ni za ci jų il ga me čiu va du bu vo taip pat jis. Jau ne ka bant apie 
Le o nar do in dė lį dien raš čio „Drau gas“ įvaiz džio lie tu vių tar pe stip ri ni mui, ...L. 
Ši mu tis, jei ne tie sio giai Lie tu vos, tai lie tu vių tau tos aukš to ly gio vei kė jas. De ja, 
tė vy nė je di džio ji dau gu ma žmo nių, iš sky rus is to ri kus ir vy res nės kar tos in te li-
gen tus, apie šį vei kė ją, kaip ir apie dau ge lį ki tų, prak tiš kai ne ži no. To dėl vie nas 
iš ma no mi si jos tiks lų – su pa žin din ti pla tes nes lie tu vių vi suo me nės ma ses su šia 
iš ki lia ir tau tai nu si pel niu sia as me ny be“. („Drau gas“, 2008 m. bir že lio 19 d.)

Iš tie sų ši so li di as me ny bė ver ta mo nog ra fi jos, tuo la biau, kad yra iš li kęs 
so li dus jo ar chy vi nis pa li ki mas. Var gu ar at rastume ki tą tokį JAV lie tu vį, ku ris 

LeonardoŠimučiotėviškėišlikusiikišiol.JojegyvenaLeonardosesersJuzėsaugintinėsšeima.Algirdo
Girininkonuotr.
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dau giau vei kė, o svar biau sia – pa li ko dau giau me džia gos apie sa vo gy ve na mo-
jo lai ko tar pio lie tu vių iš ei vių veik lą JAV. L. Šimučio straipsniai vien „Draugo“ 
dienraštyje skaičiuojami tūkstančiais. Šio je įžan gė lė je ne si sten gė me ap rėp ti Le-
o nar do Ši mu čio veik los, ji ga na so li džiai skir tin gu lai ko tar piu jau yra ap tar ta. 
Tarp au to rių, ra šiu sių apie L. Ši mu tį-Ši le lį, yra ir am ži nin kų, jį ge rai pa ži no ju-
sių ir ga lė ju sių ob jek ty viai ver tin ti, ir šioje knygoje mes porą tokių straipsnių 
pateiksime.

Bai giant įžan gi nį straips nį apie Le o nar dą Ši mu tį no riu pa ci tuo ti „Drau-
go“ vyr. re dak to riaus sū naus Le o nar do Juo za po Šimu čio prisiminimų pluoštelį 
apie tė vą šių ei lu čių au to rei 2002 m. „Drau go“ po ky ly je, ku rį esu pa nau do ju si 
straips ny je „Drau ge“. 

„Jis vi sa da bu vo la bai už im tas, – sa kė sū nus. – Mus, 4 vai kus, už au gi no 
ma ma, nes tė vas nie ka da ne tu rė jo lai ko, nors mus la bai my lė jo, ypač ar ti mi bu-
vo me mes su tė vu. Po dar bo jis dar ei da vo į su si rin ki mus ar ba ra šy da vo ra por tus. 
Jis ra šy da vo ir sa vait ga liais. Ra šė, ra šė ra šė – tu rė jo pa ra šy ti daug laiš kų. Į dar bą 
iš ei da vo ry tą, o grįž da vo va ka re, 7 val. Kai pra dė jau vai ruo ti ma ši ną, jį vež da-

GimtosiosLeonardoŠimučioŠilalėsparapijosbažnyčia.AlgirdoGirininkonuotr.
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vau į re dak ci ją, nes jis pats nie ka da ne vai ra vo. Mes ne su ge bė jo me jo iš mo ky ti. 
Pa pras tai jį ve žio jo mū sų ma ma An ge la. Kai jam per vie ne rias Ka lė das pa do va-
no jo die no raš čio al bu mą, pra dė jo ra šy ti die no raš tį. Jo die no raš čių yra tiek daug, 
kad aš, no rė da mas pa da ry ti 3 ko pi jas, su gai šau vi sus me tus, dirb da mas kas dien 
po dar bo.

Mū sų na muo se vi sa da bū da vo daug žmo nių. Nuo lat vyk da vo su si rin ki-
mai. Nuo 1927 m. mes gy ve no me Mar qu et te Par ke, kur be veik dar ne bu vo na-
mų. Jam pa ti ko čia gy ven ti. Kiek vie ną ry tą br. Vla das at neš da vo „Drau gą“, po 
to prie baž ny čios jį par da vi nė da vo. Kar tais man tek da vo pa dė ti tė vui re dak ci jo je 
– su tvar ky ti laik raš čius. Be je, tė vas ra šė ei lė raš čius – jų šim tai. Esu iš lei dęs vie-
ną jo po ezi jos kny ge lę. Kai jau nes nis bu vo, su drau gais Mar qu et te Par ke mė go 
žais ti gol fą. Kar tą per sa vai tę žais da vo vi sus me tus. „Drau ge“ dir bo iki 75 me tų. 
Po to li ko gar bės re dak to rium ir to liau ra šė straips nius. Ir man te ko „Drau gui“ 
ra šy ti. Ka dan gi aš bu vau Vy čių cho ro di ri gen tas, „Drau ge“ ve džiau sa vai ti nę 
skil tį apie Vy čius“, – pa pa sa ko jo Le o nar das Šimu tis, jau nes ny sis.
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