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Kun. dr. Vy tau tas Bag da na vi-
čius, MIC (1908-2000), 1951-1958 m. 
bu vęs „Drau go“ vy riau sia sis re dak to-
rius ir mo de ra to rius, dau ge lį me tų gy-
ve nęs Tė vų ma ri jo nų vie nuo ly ne, bu-
vo moks lo žmo gus. Šių ei lu čių au to rei 
te ko lai mė pa ži no ti šį in te lek tu a lą, 
pa tir ti jo gi lios iš min ties svo rį, te ko 
pa reng ti in ter viu Lie tu vos krikš čio-
nių de mok ra tų par ti jos sa vait raš čiui 
„Ap žval ga“. 2000-2003 m. tal kin da-
ma „Drau go“ re dak ci jai Chi ca go je 
ma ty da vau ku ni gą Vy tau tą kas dien iš 
įpra ti mo at ei nan tį į re dak ci ją pa dir bė-
ti, kur tu rė jo kam ba rė lį. 

Ge riau siai – kon den suo tai kun. 
Vy tau tą Bag da na vi čių yra api bū di nę jo ben dra dar biai ir bi čiu liai, 2001 m., mi-
nė da mi pir mą sias jo mir ties me ti nes, Ma ri jo nų vie nuo ly ne su ren gę pa mi nė ji mą. 

„Jis nie ko ne ga lė jo už gau ti, nes my lė jo žmo gų, – tei gė ku ni go bi čiu lis ir 
fi lo so fi nių dis ku si jų drau gas dr. Juo zas Meš kaus kas. – Vie no je dis ku si jo je apie 
žmo gų jis sa kė: „Žmo gus yra Die vo kū ry bos še dev ras“. Žmo gų nuo pat gi mi-
mo vi soj jo vys ty mo si ei goj Bag da na vi čius ri šo su tuo, ku ris bu vo pri kal tas ant 
kry žiaus. Ki to je dis ku si jo je aš jo esu klau sęs, ko dėl Die vas žmo gaus ne pa ė mė į 
dan gų gy vo, ko dėl jam rei kė jo jo ne gy vo. Vy tau tas sa kė: „Die vas ne no rė jo su-
var žy ti žmo gaus lais vės“. Lais vę jis ypač pa brė žė. Sa kė: „Žmo gui Die vo duo ta 
to ta li nė lais vė – da ry ti ge ra, da ry ti pik ta, net Kris tų nu kry žiuo ti“. 

Aš Vy tau tą pa ži no jau nuo Vo kie ti jos lai kų, ka da jis ap si gy ve no Miun che-
ne ir pra dė jo or ga ni zuo ti Lie tu vių Ben druo me nę, bu vo pir muo ju jos pir mi nin ku. 
At va žia vus į Ame ri ką drau ga vom to liau, ga na ar ti mai. Mes dis ku tuo da vom įvai-
riais klau si mais. Ka dan gi oku puo to je Lie tu vo je mū sų ne pri klau so my bės is to ri-
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ją bu vo sten gia ma si nu ty lė ti, nu ta rė me su rink ti ir iš leis ti Sei mo ste nog ra mas, 
kad at ei ties žmo nės ži no tų, kaip vei kė mū sų sei mai. Iš lei dom 18 to mų (še šiais 
eg zem plio riais, iš ku rių du da bar yra Lie tu vo je). Po to iš lei do me 20 to mų „Vy-
riau sy bės ži nių“ (prie šių dar bų pri si dė jo ir tre čias šio „trium vi ra to“ na rys – 
eko no mis tas Jo nas Sa kas, prieš ke le tą me tų grį žęs į Lie tu vą ir jau mi ręs. Red.). 
Tuo me tu vy ko gin čai ir ne su ta ri mai tarp krikš čio nių de mok ra tų ir fron ti nin kų. 
Leis da vo me ir tai. Jis yra pa ra šęs to le ran tiš ką stu di ją apie fron ti nin kus. 

Gra žus straips niu kas apie jį bu vo iš spaus din tas „Chi ca go Tri bu ne“ (su 
nuo trau ka). Čia mi ni ma, kad jis yra pa ra šęs dau giau kaip 2000 straips nių. Kun. 
Vy tau tas bu vo la bai gi li ir la bai pla ti as me ny bė. Jis bu vo fi lo so fas, jis bu vo te olo-
gas ir jis bu vo lie tu vis. Pa ra šė fi lo so fi nių straips nių, stu di jų. Štai 130 ma šin raš-
čio pus la pių, at ro do, ne spaus din ta „Žmo gaus stu di ja“. Čia au to rius re mia si To mu 
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Ak vi nie čiu, bet ne-
se ka juo, o kal-
ba kaip fi lo so fas. 
Yra pa ra šęs daug 
pa moks lų (yra iš-
spaus din tų ir ne-
spaus din tų), stu-
di ją „Žmo gaus 
san ty kio su Die vu 
klau si mas“. Jei gu 
ne bus re a laus san-
ty kio su Die vu, tai 
ne ga li bū ti kal bos 
nei apie žmo gaus 
mei lę Die vui, nei 
apie Die vo mei lę žmo gui, – sa kė jis. 

Vy tau tas Bag da na vi čius – pa trio tas lie tu vis, gi liai ži no jęs ir gi liai iš gy ve-
nęs Lie tu vos is to ri ją, nag ri nė jęs tau tiš ku mą, vals ty bin gu mą, et niš ku mą. „Drau-
ge“ bu vo iš spaus din tas straips nis „Lie tu viš kos iš ei vi jos už da vi nys – ap gin ti lie-
tu vių tau tos var dą pa sau lio at vi ry bė je“. Šis straips nis tu rė tų bū ti ant kiek vie nos 
lie tu viš kos or ga ni za ci jos val dy bos sta lo, ša lia įsta tų, nes čia yra nu sa ky ti iš-
ei vi jos už da vi niai. 
Straips ny je kiek-
vie nas sa ki nys yra 
te ma, idė ja“, – 
kal bė jo dr. J. Meš-
kaus kas.

Pre le gen tas 
ap gai les ta vo, kad 
kun. V. Bag da na vi-
čiaus vi suo me nei 
ne spė ta tin ka mai 
pri sta ty ti. „Drau-
ge“ spaus din to je 
jo „Tė ve mū sų“ 
mal dos in ter pre ta-
ci jo je žmo gus yra 

Jonas Pabedinskas (iš kairės), kun.VytautasBagdanavičius ir dr. Juozas
Meškauskas

Kun.VytautasBagdanavičius(kairėje)irsvečiasLRSeimonarysKazimie-
rasKuzminskas
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Die vo ben dra dar bis. Jei gu vi si žmo nės, iš ei da mi ry tą pro du ris, su kal bė tų mal dą 
ir pa si jaus tų Die vo ben dra dar biais, pa sau lis bū tų ki toks“, – sa kė Ku ni go bi čiu lis 
dr. J. Meš kaus kas. 

At ei ti nin kų var du pa si sa kęs dr. Pet ras Ki sie lius sa kė, kad kun. V. Bag-
da na vi čius di de lę da lį sa vo am žiaus pra lei do at ei ti nin kų or ga ni za ci jo je. „Sa vo 
dva si niu gy liu bei svo riu jis bu vo vie nas at ei ti nin ki jos di džių jų as me ny bių. Aš 
pa ži no jau jį kaip la bai prin ci pin gą, stip rią as me ny bę. Jis vi suo met tu rė jo sa vo 
griež tą nuo mo nę „At ei ties“ or ga ni za ci jos spren di muo se, ne lik da vo nuo ša ly je nuo 
at ei ti nin kų di džių jų įvy kių. Ne ven gė dis ku si jų fi lo so fi niais bei te olo gi niais klau-
si mais. Dis ku si jų part ne riai: prof. dr. A. Ma cei na, kun. dr. Bal ti nis ir kt. Vi suo me-
ni nė je veik lo je jis ne bu vo toks griež tas, kaip dėl at ei ti nin kiš kų bei krikš čio niš kų 
prin ci pų, vi suo met ieš ko da vo tai kių ir prak tiš kų spren di mų. Jis bu vo ir gi lios 
moks li nės fan ta zi jos žmo gus, ką by lo ja jo raš tai: „Žmo ni jos li ki mas šv. Jo no ap-
reiš ki mo kny go je“ ir „Kul tū ri nės gel mės pa sa ko se“. Čia jis vaikš čio ja la bi rin tų 
la bi rin tais su ne pa pras tai gi lia mąs ty se na ir kan try be“, – tei gė dr. P. Ki sie lius.

Apie ku ni go V. Bag da na vi čiaus as me ny bę krikš čio nių de mok ra tų var du 
kal bė jo ir Vla das Šo liū nas: „Ša lia sa vo pir mi nės pa rei gos tar nau ti Die vo ka ra-
lys tei že mė je ku ni gas ne pa mir šo at sa ko my bės tar nau ti sa vo tau tai ir puo se lė jo 
krikš čio niš ko sios de mok ra ti jos ide o lo gi ją. Ku ni gas Bag da na vi čius bu vo lie tu-
vių krikš čio nių de mok ra tų švy tu rys, ku ris ve dė mus per sun kiau sius lai kus“.

Ni jo lė Užu ba lie nė, kal bė ju si Lie tu vių ra šy to jų drau gi jos ir Pe da go gi nio 
li tu a nis ti kos ins ti tu to var du, sa kė, kad tai bu vo di de lė, re ta as me ny bė – ra šy to-
jas, te olo gas, fi lo so fas. 

„Prieš 40 me tų jis „Drau ge“ pa skel bė straips nį „Švie suo me nės pri si kė-
li mas“, – sa kė Jo nas Pa be dins kas, kęs tu tie čių at sto vas (kun. V. Bag da na vi čius 
bu vo at ei ti nin kų „Kęs tu čio“ kor po ra ci jos ka pe lio nas). – Ten jis pa ste bė jo, kad 
kū ry ba yra pa da ry mas ko nors, kas jau pa si reiš kia ne vien mu my se, bet ga li tu-
rė ti san ty kį ir su ki tu as me niu. Yra du as me nys, su ku riais mes san ty kiau ja me: 
tai Die vas ir mū sų ar ti mas. Kun. Bag da na vi čius vi są gy ve ni mą bu vo kū ry bin gas 
ir ne pa pras tai gra žiai san ty kia vo kaip tik su Die vu ir sa vo ar ti mu... Vie na jo daž-
nai mi ni mų san ty kia vi mo pa grin di nių tie sų bu vo sub si di ji nis prin ci pas. Tai jis 
pri pa ži no kaip siū ly ti ną te ori ją ir re cep tą tiek po li ti nia me, tiek eko no mi nia me 
lau ke. Kun. V. Bag da na vi čius taip el gė si ir gy ve no, kaip jis ki tiems siū lė“.

Dr. Ka zys Amb ro zai tis pa sa ko jo apie kun. V. Bag da na vi čiaus dar bą „Mar-
gu čio“ lie tu vių ra di ju je: „Kas prieš 20 me tų klau sė „Mar gu čio“ pro gra mų penk-
ta die nio su si kau pi mų, ku riuos P. Pet ru čio pro gra mo je ve dė kun. V. Bag da na vi-
čius, tas ga li pa liu dy ti, ko kie jie bu vo gi lūs ir kaip žmo giš kai su pran ta mi bei 
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pri ei na mi. Jis evan ge li jų švie so je ati da rė šių lai kų žmo gų taip, kaip to je švie so je 
klau sy to jas su pran ta mai ma tė sa ve. Kun. Vy tau to gi lus iš mąs ty mas ne bau gi no 
ar at stū mė, bet mag ne tiš kai trau kė į tą švie są. Ta da, man bū nant „Ga jos“ kor-
po ra ci jos pir mi nin ku, ieš ko jom, kam skir ti me ti nę pre mi ją už re li gi nės mo ra lės 
ir eti nės te mos raš tus. 1983 m. ją pa sky rė me kun. Vy tau tui Bag da na vi čiui, jį 
pa gerb da mi kaip re dak to rių, ra šy to ją ir vi suo me ni nin ką. Ma tau jį ne kaip vi du-
ram žių vie nuo lį, už si da riu sį vie nuo ly no sie no mis ir ra šan tį evan ge li jų iš min tį į 
sto ras kny gas, bet ma tau mo der nų vie nuo lį prie ati da ry tų vie nuo ly no var tų“, – 
tei gė dr. K. Amb ro zai tis. 

Juo zas Bau žys kun. V. Bag da na vi čių pri si mi nė iš tų lai kų, kai re da ga vo 
žurnalą „Į lais vę“. Tuo met „Drau go“ pa tal po se jie su si tik da vo ir ben drau da vo. 
1987 me tais jis da vęs stu di ją apie fron ti nin kų ir at ei ti nin kų veik lą. J. Bau žys per-
skai tė ci ta tą, ku ri ir šian dien ga lė tų bū ti pa mo kan ti: „Kai at ei ti nin kų tar pe bu vo 
pra dė ta veng ti lais vų dis ku si jų, ne vie nas sa vai min ges nis as muo pa si trau kė. Tų 
as me nų ke lia mi klau si mai ga lė jo bū ti dis ku tuo ja mi ir at ei ti nin kų tar pe. Lais vos 
dis ku si jos nė ra įma no mos, kol dar nė ra nu si tei ki mo rim tai im ti ir svars ty ti opo-
nen to pa žiū rą. Lais vos dis ku si jos ne ša su sa vim tam tik rą ri zi ką. Jos ne vi sa da yra 
leng vos ir ma lo nios. Bet mes ne tu ri me ki tos prie mo nės dė kin gai at sto vau ti sa vo 
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pa žiū roms, tai sy ti ki tų pa žiū ras ir bū ti ki tų tai so mi, kaip tik ro dia lo go ke liu“.
Kun. V. Bag da na vi čiaus mi nė ji mą už bai gė Krikš čio nių de mok ra tų są jun-

gos ge ne ra li nis sek re to rius Pra nas Po vi lai tis, per fra zuo da mas even ge lis to žo-
džius: „Apie Bag da na vi čių yra daug pa sa ky ta, bet dar dau giau ne pa sa ky ta“. Jis 
pri si mi nė ku ni go įvai ria ša kę veik lą, „Lie tu viš kos kny gos klu bo“ pir mą sias veik-
los die nas ir kt. 

„Pa bėg da mi iš Lie tu vos at si ve žė me la bai daug in te li gen tų, – pri si mi nė 
P. Po vi lai tis. – Ku ni gui ki lo idė ja suor ga ni zuo ti moks li nių stu di jų klu bą. Tas 
klu bas bu vo ta pęs tie siog liau dies uni ver si te tu. Daug mū sų in te li gen tų ten skai-
ty da vo pa skai tas, ži no ma, už tai nie kas ne ga vo jo kio at ly gi ni mo. Bag da na vi čius 
veng da vo bū ti pir mi nin ku. Sa ky da vo, vie nuo liui ku ni gui ne tin ka. Va do va vo Pet-
ras Mal dei kis. Iš to ju dė ji mo iš si vys tė Ka ta li kų moks lo aka de mi ja. Čia gi mė jos 
pir ma sis ži di nys iš ei vi jo je. Kun. V. Bag da na vi čiaus ir P. Mal dei kio pa stan go mis 
bu vo su reng tas di džiu lis KMA su va žia vi mas, ku ria me da ly va vo dau giau kaip 
400 moks li nin kų (mes ne drįs da vo me va din tis moks li nin kais, va din da vo mės 

Kun.VytautoBagdanavičiausgimtosiosSlavikųparapijosbažnyčia.AlgirdoGirininkonuotr.
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moks lo mė gė jais). Tė vai ma ri jo nai bu vo jo šei ma ir na mai“. 
Ga na iš sa miai apie Vy tau tą Jo ną Bag da na vi čių ra šo ma 1998 m. Vil niu-

je Moks lo ir en cik lo pe di jų lei dy bos ins ti tu to iš leis ta me biog ra fi jų ži ny ne „JAV 
lietuviai“. Ka dan gi ži ny nas iš leis tas dar gy vam esant pa čiam kun. V. Bag da na vi-
čiui, tik riau siai ži nios yra jo pa čio pa tvir tin tos. 

Gi mė V. J. Bag da na vi čius Sla vi kuo se, Nau mies čio aps. Bu vo ku ni gas ma-
ri jo nas, vi suo me nės vei kė jas. Bai gęs mo ky to jų kur sus 1926-1930 m. mo ky to ja-
vo. 1936 m. bai gė Vil ka viš kio kun. se mi na ri ją. Ku ni ga vo Kal va ri jo je, Vei ve riuo se, 
Kau ne, kar tu VDU stu di ja vo te olo gi ją ir hu ma ni ta ri nius moks lus; 1939 m. įgi jo 
te olo gi jos li cen cia tą. 1944 m. pa si trau kęs į Vo kie ti ją ku ni ga vo Mu en che ne, stu di ja-
vo fi lo so fi ją Mu en che no uni ver si te te, va do va vo Ba va ri jos, vė liau Mu en che no lie tu-
vių są jun gai. 1945-1948 m. lei do re li gi nį kul tū ros laik raš tį „Nau ja sis gy ve ni mas“. 
1949 m. per si kė lė į JAV. Chi ca go je, IL, 1950 m. įsto jo į Ma ri jo nų vie nuo li ją, re da-
ga vo jos sa vait raš tį „Kris taus ka ra liaus lai vas“. 1951-1958 m. – dien raš čio „Drau-
gas“ vyr. re dak to rius. 1952 m. va do va vo Lo y o los uni ver si te to Chi ca go je lie tu vių 
žur na lis ti kos kur sams. 1964-1967 m. – Lie tu vių žur na lis tų są jun gos cen tro pir mi-
nin kas. Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos Chi ca gos ži di nio vie nas stei gė jų 1956 
m. ir jo va do vas. 1951-1958, 1970-1995 m. – Lie tu viš kos kny gos klu bo ve dė jas. 
1960-1969 m. – Pe da go gi nio li tu a nis ti kos ins ti tu to rek to rius. Da ly va vo Lie tu vių 
is to ri jos drau gi jos, At ei ti nin kų fe de ra ci jos, JAV Lie tu vių Ben druo me nės veik lo je, 
bu vo Lie tu vių fon do rė mė jas, Pa sau lio lie tu vių ka ta li kų ben dri jos val dy bos na rys; 
ben dra dar bia vo Bos to ne lei džiant Lie tu vių en cik lo pe di ją. 

Pa ra šė kny gas „Žmo ni jos li ki mas šv. Jo no Ap reiš ki mo kny go je (1953), 
„Kul tū ri nės gel mės pa sa ko se“ (3 d., 1966-1983; 1 an glų k. 1971), „Eu ro pos 
re li gi ja prieš at si ke liant in do eu ro pie čiams“ (1967), „In di jos re li gi nė iš min tis“ 
(1969), „Tau tos sam pra ta ir lie tu vių tau tos in di vi du a ly bė“ (1977), „Vie nuo li nis 
gy ve ni mas pa lai min to jo J. Ma tu lai čio su pra ti mu“ (2 d., 1975-1985). „Drau ge“ 
at spaus di no ro ma nus „Vil niaus vys ku po už ra šai“ (1970) ir „Laiš kas An ti jo chi-
jai“ (1971). Per „Mar gu čio“ lie tu vių ra di ją 1979-1982 m. skai tė sek ma die nių 
mi šių teks tų ko men ta rus. Pa skai to mis ir po li ti nės bei so cia li nės te ori jos stu di-
ji niais straips niais „Tė vy nės sar ge“, „Ai duo se“, „At ei ty je“, „Laiš kuo se lie tu-
viams“ kė lė lie tu vių vi suo me nės in te lek tu a li nį ly gį, stip ri no tau ti nę dva sią, ak-
ty vi no pa sau lie čių re li gi nį gy ve ni mą.

1996 m. kun. Vy tau tas Bag da na vi čius po dau ge lio de šimt me čių ap si lan kė 
Lie tu vo je, čia jis šven tė sa vo ku ni gys tės 60-me tį. Ta pro ga Lie tu vos Ka ta li kų 
Baž ny čia jam pa ro dė ypa tin gą dė me sį – Vil niaus ar ki ka ted ro je ba zi li ko je, da-
ly vau jant Lie tu vos vys ku pams, jo gar bei bu vo au ko tos šv. Mi šios. Pa dė kos Mi-
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šias ju bi lia tas pats au ko jo Auš ros Var tų kop ly čio je Vil niu je ir sa vo gim tuo siuo se 
kraštuo se – Ku dir kos Nau mies ty je. Ap si lan kęs „Ap žval gos“ re dak ci jo je su ti ko 
pa pa sa ko ti ir apie sa ve bei iš reikš ti sa vo nuo mo nę apie Lie tu vą. O ta nuo mo nė 
ne la bai sa vi mi pa si ti kin čio je Lie tu vo je nu skam bė jo la bai op ti mis tiškai:

„Lie tu va da bar ki to kia ne gu aš ją pa li kau, bet žmo nė mis, ku riuos čia su tin ku, 
aš la bai gė riuo si. Man at ro do, Lie tu va yra ge ra me ke ly je, – ir tarp tau ti nės, ir vi di nės 
po li ti kos at žvil giu ji ga li bū ti la bai ver tin gas žmo ni jos na rys. Vil ties tei kia pats lie tu-
vis žmo gus, kaip jis tas sa vo pro ble mas spren džia. Man at ro do, jis jas spren džia taip 
svei kai, kad to kio je si tu a ci jo je ga li ma ti kė tis pa ties ge riau sio spren di mo.

Aš esu pa bė gė lis iš Eu ro pos. Po ka ro gy ve nau Vo kie ti jo je. Lai kau la bai ver-
tin gu, ku rį at li kau ten or ga ni zuo da mas ir leis da mas re li gi nį žur na lą „Nau ja sis gy-
ve ni mas“. Tai, man at ro do, tu rė jo vi suo me ni nės, bet la biau siai re li gi nės reikš mės. 
Tuo lai ku, kai mū sų žmo nės bė go iš Lie tu vos, jie iš gy ve no tam tik rą kri zę: kas bus 
su krikš čio ny be, kas bus su mū sų ti kė ji mu? Rei kė jo ras ti nau jų ke lių ir nau jai su-
pras ti krikš čio ny bę. O krikš čio ny bė yra di de lė ir re a li pa lai ma žmo nių gy ve ni me.

Per si kė lęs į Ame ri ką aš ne ra dau ki tos iš ei ties, – bu vau pa sau lie tis ku ni-
gas iš Vil ka viš kio vys ku pi jos, – kaip pri sto ti prie ma ri jo nų. Tu rė da mas po lin kį 
žur na lis ti kai ku rį lai ką re da ga vau „Drau gą“, ma ri jo nų re li gi nį laik raš tį „Lai vą“. 
Pas kui lei dau si į įvai rias sri tis. Daug dir bau et no lo gi jos sri ty je, bet da bar vis 
la biau ir la biau do miuo si gry nai te olo gi nė mis pro ble mo mis. Šiuo me tu esu už si-
ė męs sau ne įpras tu dar bu: no riu pa ra šy ti pir mų jų Baž ny čios su si rin ki mų trum pą 
ap žval gą ir pa ro dy ti krikš čio ny bę pa čio je jos ge ma li nė je sta di jo je. 

Esu iš auk lė tas la bai ver tin gų Lie tu vos žmo nių, – tai vys ku pas Me čis lo-
vas Rei nys, prof. Pra nas Ku rai tis, prof. Sta sys Šal kaus kis ir kt. Ir ap skri tai la bai 
aukštai ver ti nu pir mą jį Lie tu vos ne pri klau so my bės 20-me tį, ku ris ypač su si kon-
cen tra vo į at ei ti nin kiš ką jį są jū dį. Kas bū din giau sia at si ti ko šia me šimt me ty je, tai 
yra, kad ne įvy ko ski li mo tarp Baž ny čios ir vi suo me nės. Ir nuo ši to ski li mo iš gel-
bė jo at ei ti nin kai ir pa va sa ri nin kai. Lie tu viš ka krikš čio ny bė pa si da rė or ga niš ka ir 
vie nin ga. Dau ge ly je ki tų gar bin gų kraš tų mes to ne ma tom. Čia yra, sa ky čiau, di-
dy sis pa grin das, dėl ko aš op ti mis tiš kai žiū riu į da bar ti nę Lie tu vą. Iš ma no su tik-
tų žmo nių aš pa ty riau, kad tos idė jos yra gy vos. Aš nė kiek ne bi jau dėl Lie tu vos 
at ei ties“, – sa kė op ti mis tu gy ve nęs ir mi ręs kun. Vy tau tas Bag da na vi čius, MIC.


