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BroniusKviklysmūsųatmintyje
AntanasDundzila

Nau jau sias Vi suo ti nės lie tu vių enciklope dijos to mas Bro nių Kvik lį (1913-
1990) va di na krašto ty ri nin ku, žur na lis tu, JAV lie tuvių kul tū ros vei kė ju. Toks en-
cik lo pe di nis api bū di ni mas yra to ly gus sau sai al geb rai: Kvik lys = k+ ž+v. Ta čiau 
Bro nių Kvik lį pa ži no ju sių atmin tyje ir vi suo me nei jo su kaup ta me pa li ki me glū di 
daug dau giau. Tiek išei vi jo je, tiek po Nepriklauso mybės at kū ri mo Lie tu vo je, o 
ypač „Drau go“ mik rokosme, lie tu viš ko je skau ti jo je Bro nius Kvik lys bu vo ne ei-
li nė as me ny bė. Pra de dant po ka ri nė je Vo kie ti jo je pa bė gė lių spau da ir ten at kur-
tais skau tais Br. Kvik lys Ame ri ko je iš si sklei dė į re tą, nepa prastai pro duk ty vų 
mū sų vi suo me nės darbinin ką. Jau žvel giant iš lai ko per spek ty vos bū tų gali ma 
teig ti, kad Br. Kvik lys nuo jau nys tės jį for mavusią skau ty bę pra au go pla čio sios 
vi suo me nės la bui. Tuo pa čiu jis ta po lie tu viš ko sios skau ty bės do va na sa va jai 
vi suo me nei.

Nuo 1951 m., kai su si pažinom Chi ca go je, iki šian die nos jau čiu te be ru-
se nan čią Br. Kvik lio dar bų bei jo as me ny bės erą. Mū sų pa žin tį jis ug dė tiek 
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aka de mi nės skau ti jos ap lin ko je, tiek už jos ri bų. Pir mą kart Br. Kvik lio pa var dę 
pa ste bė jau tuoj po ka ro, kai Vo kie ti jo je, pa bė gė lių gim na zi jo se, bu vo lie tu viš kų 
kny gų ba das. Skai ty da vo me lietu viškai vis ką, kas pa kliū da vo po ran ka. Iš tų lai-
kų pri si me nu 1946 m. Br. Kvik lio pa ra šy tą 48 pusla pių lei di nė lį, „Lie tu vių ko va 
su na ciais 1941-1944“. Ta kny ge lė – tai be ne pir ma sis lei di nys vė liau ak tu a lia te-
ma lie tu viš kie siems in te re sams. Vė liau su ži no jau ir ja me pa nau do tos vie nos nuo-
trau kos is to ri ją: trauk da ma sis iš Lie tu vos Vo kie ti jon, ne bodamas ri zi kos, kuk-
liuo se šei mos „čemodanuo se“ Br. Kvik lys iš si ve žė po grin džio spau dos rin kinį, 
nu kreip tą prieš vo kie čius. Tas vie nin te lis šian dien iš li kęs rin ki nys yra Kau ne, 
Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Iš ei vi jos stu di jų cen tre. To kio rin ki nio iš si ve ži mas 
liu di ja dar vie ną Kvik lio cha rakterio bruo žą – li tu a nis ti kos re te ny bių rin ki mą.

Pra dė jęs stu di juo ti Br. Kvik lys nuo 1932 m. įsi trau kė į spau dos dar bą, kad 
už si dirb tų gyve nimui. Pra džio je bu vo žur na lų ad mi nist ra to rius, tech ni nis re dak-
to rius, vė liau pra dė jo ra šy ti straips nius, o 1938 m. pa si ro dė su pir muo ju sa vo 
lei di niu apie eis mo ne lai mes. Uni ver si te te, pabai gęs eko no mi kos moks lus, tę sė 
tei sės stu di jas ir ap gy nė di plo mi nį dar bą apie var to to jų ko o pe ra ci ją Lie tu vo je. 
Kau ne su kū rė šei mą su li tu a nis ti ką bai gu sia Bro ne Sa la džiū te, mi ru sia Chi ca go-
je 1996 me tais.

1943-1944 m. ben dra dar bia vo re zis ten ci nė je spau do je. Po ka ri nė je Vo kie-
ti jo je – gim na zi jos mo kytojas, skau tų dar buo to jas, spau dos bendradar bis. 1951 
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m. at vy kęs į Ame ri ką bu vo vie nas iš ne daugelio, ne pri ėmu sių JAV pi lie ty bės. 
Chi ca go je pra dė jo ka ro pa bė gė lio emig ra ci nį gy ve ni mo eta pą. Jo gy ve ni mą apė-
mė fi zi nis dar bas fab ri ke, rū pi ni ma sis tri jų duk te rų šei ma bei silps tan čia žmo nos 
svei ka ta. O at lie ka mu lai ku – vi so kit ko pra džia, už ką jis pel ny tai bu vo ap do va-
no tas premijo mis, gar bės žen klais, mi ni mas vi so se enciklopedi jose.

1951-1958 me tų lai ko tar piu iš ma ši nė le rašyto ir šapi rog ra fu spaus din to 
(epi zo diškai talkinin kaujant progi niams talkinin kams bei iš vai ko amžiaus dar 
neišau gu sioms vyres niosioms dukte rims) kuk lia me Kvik lių bu te išsi rutuliojo 
vy res niems skau tams ir ypač Akademi nio skau tų sąjū džio na riams skir tas, 
spaus tu vė je spaus din tas dvi mė ne si nis „Mū sų vy tis“, vie nu me tu pa sie kęs išeivi jai 
di do ką tūks tan čio eg zem plio rių ti ra žą. 1954 m. pa si ro dė jo kny ga „Aka de mi nė 
skau ti ja“, ku ri man pri me na evan ge li jas: epi zo di niai, dau giau sia įvai rių asme nų 
at si mi ni mai, kiek įma no ma tais lai kais doku mentavę Lie tu vo je prieš ka rą vei-
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ku sią ir po ka ro Vo kie ti jo je (ir gi ne be Br. Kvik lio pa stan gų) at kurtą stu den tų 
skau tų or ga ni za ci ją. Ne si ri bo jęs vien at si mi ni mų nos tal gi ja bei tu ri mų duo me-
nų do ku men ta vi mu kny gos pa bai go je Br. Kvik lys įt raukė sa vo pa ra šy tą trak ta tą 
apie ide o lo gi nius pa grin dus, ne kar tą per spaus din tus vė les niuo se skau tų lei di-
niuo se: „Žmo gaus gy ve ni mą domi nuoja jo san ty kis su tri mis ele men tais...“ – su 
die viškuo ju ar ant gam ti niu, įgim tą ja žmo gaus aplin ka ir so cia li niu. Br. Kvik lys 
nuo 1924 m., gim na zi jos suo lo, iki amžiaus pa bai gos bu vo skau tas iki kau lo 
sme ge nų. Tai bu vo ir jo Cre do. Kad jis ne rūkė ir ne lie tė al ko ho lio, – tai tik vie-
nas iš jo as menybės bruo žų. 

(Kau no Vy tau to Didžio jo uni ver si te to edu ko lo gi jos ma gist ran tams ar spe-
cia lių jų pro fe si nių pe da go gi kos stu di jų pro gra mos stu den tams, nag ri nė jan tiems 
ak tu a lias švie ti mo pro ble mas, sėk min gai de ri nan tiems stu di jas, dar bą ir vi suo-
me ni nę veik lą, kas met ski ria ma dvi Aka de mi nio skau tų są jū džio Vy dū no fon do 
(Chi ca ga, JAV) Bro niaus Kvik lio var do 500 JAV do le rių sti pen di jos. Red.)

Čia jau su mi nė ti lei di niai, Br. Kvik lio straips niai bos to niš kė je „Lie tu vių en-
cik lo pe di jo je“, pra dėta leis ti ke tur to mė „Mū sų Lie tu va“ jam ati da rė du ris į „Drau-
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go“ re dak to rius (1968-1980) ir visuo-
menės pri pa ži ni mą. Čia ir bu vo tas po-
sū kis, kai lie tu viš ko ji skau ty bė Kvik lį 
„pa do va no jo“ lie tu vių vi suo me nei, 
o, is to ri jai pa da rius mū sų vi sų lauk tą 
po sū kį, – ir vi sai Lie tu vai. Br. Kvik lio 
„Mū sų Lie tuvą“ vie šai pri pažino 1990 
m. „Tie sa“: „To kio vei ka lo ne su ge bė-
jo me iš leis ti mes, Lie tu vo je tu rė ję de-
šim tis is to ri kų, ge og ra fų, et no gra fų...“ 

Sė dęs kad ir prie kuk liai ap mo-
ka mo re dak to riaus sta lo dien raš ty je, 
į fab ri kus Br. Kvik lys dau giau nebe-
ėjo. Bet – kas jam bu vo daug svar-
biau – jis darba vosi ko ne iš ti sas 24 
va lan das kiek vie ną die ną: lie tuviško-

je ap lin ko je lie tu viams. Na muo se sau kabi netą jis įsi tai sė žie mą vė so ka me bu to 
prieangy je. Vė liau „už ėmė“ daug erd ves nį val go mo jo kam ba rį su di do ku sta lu 
(aiš ku, ra šo mą ja ma ši nė le ant jo) ir spau di niais nu krau to mis len ty no mis. Na mo 
rū sy je til po jo kau pia mas ar chy vas. Vie no je rū sio da ly je lei di niai iš Lie tu vos, 
ki to je – išei vi jos tema tika, at ski rai – fo to gra fi jų, au to gra fų, ran kraš čių, nu miz-
ma ti kos, me da lių ir ki to kių re te ny bių rin kiniai. Jo su kaup ta bib lio te ka net ban dė 
nau do tis na cių ko la bo ran tų ieš kan ti JAV vals ty bi nė įstai ga! Tar ny ba „Drau ge“ 
ne si ri bo jo vien siau rai su prantamu „re da ga vi mu“, t.y. pri sta ty tų straips nių at-
ran ka ir pa ruo ši mu spau dai. Į re dak to riaus pa reigas įė jo sa vai ti nis tri jų ve da mų-
jų pa ra šy mas ir Chi ca gos ren gi nių ko res pon den ci jos. Pa žin čiai su tarp tau ti niais 
įvy kiais iš sa vo lė šų jis pre nu me ruo da vo ke lis Vo kie ti jos sa vait raš čius (te be ra šė 
net bū da mas pen si jo je; pas ku ti nė mis sa vo gyveni mo die no mis, duk ters ve ža mas 
pas kar dio lo gą, dar pa si ė mė skai ty ti vo kiš ką jį „Der Spie gel“). Br. Kvik lio ve da-
mie ji pa si žy mė jo ge ru sti liu mi ir įžval gu mu. Še dev ru lai ky čiau vie ną iš jų – apie 
vis stip rė jan tį Lie tu vių fon dą, ku rio stei gė jus, dau gu mą gydy tojų, Kvik lys pri ly-
gi no tau ti nio at gi mi mo dakta rams – Jo nui Ba sa na vi čiui, Vin cui Ku dir kai, Vin cui 
Pie ta riui, Ka ziui Gri niui ir kt.

Jo pa ties skai čia vi mu, 1968-1989 me tais „Drau ge“ jis pa skel bė apie 1500 
ve da mų jų ir šiaip ra ši nių. Dar bas spau do je ir prie kny gų iš plė tė ry šius su vi-
suo me ne: su si ra ši nė jo su sa vo ko res pon den tais be ne vi sa me pa sau ly je, bu vo 
kvie čia mas kal bė ti, ruoš ti sa vo rin ki nių pa ro das Ame ri kos lie tu vių ko lo ni jo se ir 
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1983 m. Eu ro po je. Br. Kvik lio raš tų, re da guo tų ar šiaip spau dai pa ruoš tų lei di-
nių, yra daug. Ta čiau tarp ki tų iš ki li vir šu kal nė – tai iš ei vi jo je pa ra šy ta „Mū sų 
Lie tu va“ (ke tu ri to mai – 1964-1968 m.: 3000 pus la pių ir 3800 iliust ra ci jų) ir še ši 
„Lie tu vos baž ny čių“ to mai (1980-1987 m.: apie 3600 pus la pių, 5400 iliust ra ci-
jų). Tai ka pi ta li niai vei ka lai, „laisvalai kiu“ pa ra šy ti iš ei vi jo je. „Mū sų Lie tu vo je“ 
aprašy tos et ni nės vie to vės, jų trum pa is to ri ja bei kultū riniai duo me nys. „Lie tu-
vos baž ny čio se“ – daugu ma baž ny čių, jų is to ri ja, ar chi tek tū ra, dva si nin ki ja.

Aiš ku, to kios ap im ties dar bams rei kė jo už sian ga ža vu sių tal ki nin kų šei mo-
je, iš ei vi jo je ir (slap tai) oku puo to je Lie tu vo je (vie nas iš jų – 2007 m. pa bai go je 
Vil niu je, sa vo bu te, nu žu dy tas fo to gra fas V. Ka po čius). Abie jų lei di nių tiks las 
bu vo vie nas: kul tū ri nė te ra pi ja išei vi jai ir pa ro dy mas, kaip Lie tu vo je oku pantai 
nai ki na is to ri nį pa li ki mą. Be abe jo, iš ei vi ja šias Br. Kvik lio pa stan gas įver ti no 
pre mi jo mis, di plo mais ir pa pli tu siu gar su. „Lie tu vos bažny čių“ au to rius 1984 m. 
ga vo Šv. Tė vo or di ną „Pro Ec cle sia et Pon ti fi ce“.

Sa vo vi suo me ni nį aki ra tį ir is to ri nį įžval gumą Br. Kvik lys ro dė ir ki tais 
lei di niais bei dar bais. Už sa vus 300 dol. iš pre zi den to A. Sme to nos pa li kuo nių 
jis nu pir ko dar iš Lie tu vos at si vež tą la ga mi nė lį su Pre zi den to raš tais. Tais raš tais 
jau pa si nau do jo Iš ei vi jos stu di jų cen tras: 1999 m. pa sirodė ne pa pras tai įdo mus, 
670 psl. vei ka las „An tano Sme to nos ko res pon den ci ja 1940-1944“. 

Kad 1972 ir 1982 m. išei vi jo je išleis ti gen. St. Rašti kio raš tų III ir IV to-
mai, taip pat rei kia dė ko ti Br. Kvik liui. Nuo stu den ta vi mo lai kų sa vo pa žin tį, 
ben dra dar bia vi mą bei su bren du sią bi čiu lys tę su aka de mi kų skau tų gar bės na-
riu, prof. St. Kolu paila, Br. Kvik lys ap vai ni ka vo J. Gim bu to ir J. Da nio kny ga 
(1970) apie šį žy mų Lie tu vos ir JAV pro fesorių. Vi sų spau dos dar bų, prie ku rių 
vie naip ar ki taip pri si dė jo Br. Kvik lys, ap rėp ti ne įma no ma. Jo pa li ki mo da lį 
ga li ma ma ty ti in ter ne te, http://bib lio te ka.vdu.lt/kvik lys-apie.htm; www.isei vi jo-
sins ti tu tas.lt; http://aleph.lib ra ry.lt. 

Pro fe sio na li bib lio te ki nin kė Bro niaus Kvik lio duk tė Dan guo lė sa ko, kad į 
Iš ei vi jos stu di jų cent rą bu vo iš siųs ta apie 300 dė žių. Dar ir da bar ji sa vo rū sy je 
rū šiuo ja, tvar ko tu ri mą tė vo korespon denciją.

Br. Kvik lio pa li ki mą daug kas rū šiuos, var tys, skai tys, ty ri nės ir ste bė sis. 
Pas ku ti nio „Mū sų Lie tu vos“ to mo pa bai go je au to rius su mi ni svar biausius, kaip 
jis ra šė, to lei di nio „ke lio nės drau gus-ben dra dar bius“. Jų bu vo ke li šim tai už jū-
rio kraštuo se, Eu ro po je, oku puo to je Lie tu vo je ir net Si bi re. Jis tei gia, kad iš sa vo 
žmo nos, duk rų, žen to ir anū kų „at ėmė“ dau gy bę va lan dų, net me tų, ku rie ga lė jo 
bū ti ki taip, „praš mat niau ir pelnin giau pa nau do ti“. Tur būt tie sa, jog „at ėmė“, 
kad pla čia jai vi suo me nei ga lė tų „duo ti“.

„Draugas“,2008-01-19


