DR. IGNAS SKRUPSKELIS
(1903-1942)
20 metu jo mirties sukaktį minint
Nepriklausoma Lietuva buvo praturtėjusi eile ypatingai taurių
asmenybių, kurios mums švies kaip skaidrūs žibintai. Prof. St.
Šalkauskis, prof. K. Pakštas, dr. Pr. Dielininkaitis ir gausi eilė
kitų, kurių tarpan vienu iš pirmųjų įsirikiuoja ir a.a. Ignas Skrups
kelis. Tylus, gilus, mielas žmogus, uolus darbininkas, humaniškas
su visais, įtakingas ir kitose srovėse, idealistas ir mokąs savo idealams
gausiai pasišvęsti, vaisingas mintytojas, mokąs savo mintis žurnalo
ar laikraščio puslapiuose su dideliu nuoseklumu išdėstyti.
Mūsų brangusis velionis didelį dėmesį kreipė į socialines idėjas.
Gal todėl, kad jo paties tėvai nuo jaunatvės buvo daug vargų pakėlę.
Jo tėvas buvo piemenukas Melgužės dvare. Vėliau — dvaro ber
nas, toliau — nuomininkas, kol savo didelio darbštumo ir taupumo
dėka įsigijo ūkelį Kazylų kaime, Kriukų valsčiuje.
Tame Melgužės dvare, Latvijos pasieny, Šiaulių apskr., kur
tėvas bernavo, 1903 m. ir gimė mūsų Ignas. Pats daug skurdo pa
kėlęs, jo tėvas buvo rūpestingas vaiką į mokslus išleisti. Ignas išėjo
keturias klases Linkuvos gimnazijoje, o 1924 m. baigė ir Šiaulių
gimnaziją. Matyt, trūkstant lėšų tolimesniam mokslui, išėjo mokyto
jų kursus ir kai kurį laiką mokytojavo Kaišedorių pradžios mokyk
loje. Tačiau jį traukė tolimesnės studijos. Gal pramatydamas, kad
nelengva bus pačiam studijuoti ir lėšomis apsirūpinti, stojo į teisių
fakultetą, kur netaip griežtai buvo žiūrima, jei kas paskaitas praleis
davo, nes buvo galima žinias papildyti iš rašytų šaltinių.
Netrukus finansinės sąlygos pagerėjo, ir Ignas stojo mokytis sau
artimesnio dalyko — literatūros, pasirinkdamas tada savo planin
gumu ir sistematingumu bei katalikiška pasaulėžiūra imponavusį
Teologijos-Filosofijos fakultetą, o jame — germanistikos šaką.
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija pastebėjo gabų studentą,
ir kai jis 1929 m. baigė universitetą Kaune, sudarė jam sąlygas vykti
pagilinti germanistikos žinių Karaliaučiuje, o paskiau — Vienoje.
Pagrindines savo studijas ėjo pas prof. J. Nadlerį, kuris į literatūros
mokslą buvo įnešęs naują etnografinį metodą, tautos literatūrą
studijuojant atskiromis giminėmis. Ignas parašė disertaciją apie
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lituanistinę XVIII amžiaus literatūrą vokiečių kalba ir gavo daktaro
laipsnį.
Gilus jo protas ir mokėjimas atkakliai dirbti lyg vedė jį į moks
lininko karjerą. Tikrai, prasidėjo universitetiniame žurnale Athenaeume jo straipsniai: apie Vytautą Didįjį vokiečių literatūroje, apie
literatūros mokslą, apie kultūrinį Prūsų lietuvių gyvenimą XVIII
amžiuje ir kt. Straipsniai rodė jo kruopštumą išrinkti medžiagą iš
pirminių šaltinių, jo pažinimą moderniųjų metodų literatūrai tirti.
Židiny rašė temomis : S. E. Lessingas, Didžiojo karo romanai,
Menas ir religija, Oberamergau, Literatūra politinių idėjų tarnyboj.
Bet vis dėlto, jam artimame Teologijos-Filosofijos fakultete dėl
įvairių vyriausybės apkarpymų ir suvaržymų nebuvo naujų etatų.
Be to, savos specialybės — germanistikos — dr. Skrupskelis taip
jau labai nebuvo pamėgęs. Jį viliojo kunkuliuojantis Lietuvos gyve
nimas ir tarnyba Lietuvos intelektualams bei platesnėms gyventojų
masėms žurnalistikoje.
Dr. Ignas Skrupskelis buvo ir visuomenininkas. Jau būdamas
gimnazistu, jis dirbo ateitininkuose. Kauno universitete buvo pir
maujantis ateitininkų veikėjas ir organizatorius. Jis gražiai pasi
darbavo ruošiant pirmąjį Lietuvos Eucharistinį kongresą. Jis buvo
vienas iš Šatrijos kolektyvo organizatorių. Buvo ateitininkų sendrau
gių sąjungos pirmininkas, 1938 m. buvo žurnalistų sąjungos valdy
boje, buvo L. K. M. Akademijos iždininkas.
Kaune tuo metu buvo atsiradusi didžios iniciatyvos, sumanių
katalikų šviesuolių grupė, kaip J. Ambrazevčius, dr. J. Grinius,
dr. Pr. Dielininkaitis, kun. St. Yla, J. Keliuotis, dr. A. Maceina ir
kiti, kurie labai sielojosi Lietuvos likimu. Pažinę vakarų kultūros
kraštus, jie norėjo daug ko naujo įnešti į Lietuvos gyvenimą, tiesti
gaires į naują socialinį, kultūrinį kelią, paskelbdami organinės vals
tybės deklaraciją. Tos idėjos buvo skleidžiamos Naujojoj Romuvoj,
Židiny ir iš to kolektyvo išaugusiame XX Amžiuje.
Didysis dr. Ign. Skrupskelio žurnalistinis sušvytėjimas buvo
— po Mykolaičio Putino ir po dr. Mantvydo — ėmimasis redaguoti
pirmaujantį Lietuvoje ėjusį kultūros žurnalą Židinį. Dr. Skrups
kelis įstengė iškelti žurnalo aktualumą, rasti bendradarbių giliesiems
mūsų kultūros klausimams, duoti plačias apžvalgas, įtraukti naujus
literatūros talentus. Jo ramus būdas, plataus masto kultūrinis nusi
teikimas buvo palankus surasti naujų bendradarbių net ir kitų
grupių žmonėse. Valdžios ir cenzūros viršūnėse tada vyravo totali
tarinės tendencijos. Židinys atstovavo laisvąją vakariečių kultūrą.
Nežiūrint tų aplinkybių susikryžiavimo, Židinys įstengė ir įvairių
srovių bendradarbius išlaikyti, ir savo vadovaujančią kultūrinę pozi
ciją išsaugoti.
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Dr. Igną Skrupskelį teko arčiau pažinti beredaguojant XX
Amžių. Žavėjo jo toks mielas taurumas. Nebuvo jis labai kalbus,
bet atkaklus darbininkas. Tada šio straipsnelio autoriui, galima
sakyti, teko tik pradėti žurnalistinio darbo kelią, iš karto, be rei
kiamo pasiruošimo, patekus į centrinę dienraščio poziciją. Dr. Ignas
Skrupskelis, kaip ir kiti to kolektyvo nariai, buvo nuostabus sava
noriškas talkininkas. Pakaitomis, po savaitę ar po dvi, imdavosi
globoti redakciją, atvesdamas naujų bendradarbių, iškeldamas naujų
temų. Šių eilučių autorius dar tik tada pradėjo rašyti vedamuosius.
Dr. Skrupskelis ateis, paskaitys, pagirs naujoką, bet buvo vienas
kitas atsitikimas, kad čia pat sėdęs prie mašinėlės ir visą straipsnį
perrašė, įvesdamas daugiau logiško sklandumo, nereikšdamas autoriui
jokių priekaštų ir be jokių iš savo pusės pretenzijų. Tai tauraus inte
lektualo savybė.
Kai šių eilučių autoriui teko pereiti dirbti į Katalikų Spaudos
Biurą, dr. Ignas Skrupskelis buvo kolektyvo pakviestas vyriausiuoju
XX Amžiaus redaktoriumi. Savo giliu įžvalgumu į valstybinį ir
visuomeninį gyvenimą dr. Ign. Skrupskelis įstengė daugiau išplėsti
publicistinę pusę, praturtino politinių aktualijų komentarais. Jam
logiškai, nuosekliai mintys liejosi rašant tiesiai mašinėle, be jokių
juodraščių, net jau parašytuosius lapus skubiai leidžiant į spaus
tuvę, kol tęsinys ir pabaiga teberašoma. Pasirašydavo Ig. Petri
konio slapyvardžiu. Tie jo rašiniai buvo atkreipę daugelio
dėmėsi.
«
Palaikė ryšį su įvairiais visokių srovių intelektualais. Susitik
davo tai Konrado kavinėje, tai specialiuose tarpgrupiniuose posė
džiuose. Ypač dažnai dalyvavo paties reakcijos kolektyvo pasitari
muose, vykdomuose pas prof. Pakštą, paties dr. Igno bute, pas prof.
Kuraitį ir pan. Patsai buvo aiškios ir griežtos ideologijos katalikas,
bet taipgi visų gerbiamas tolerantas, palaikęs plačius kontaktus su
įžymiaisiais kitų srovių veikėjais.
Ta jo įtaka, svarbus postas XX Amžiaus dienrašty, nulėmė, kad
jisai jau 1940 m. liepos mėn. 12 d. buvo okupantų bolševikų suim
tas. Iš jo žmonos laiško šių eilučių autoriui ir iš kito jos laiško,
išspausdinto Aidų 1948 m. 10 nr., susidaro toks vaizdas jo pasku
tinio gyvenimo laikotarpio.
Prieš suimamas spėjo dar nuvažiuoti į tėviškę — pasilsėti, sakė.
Iš tikrųjų — atsisveikinti, nes savo likimą jautė. Jo namiškiai man
vėliau pasakojo (rašo jo žmona) : « Tokio gero mes jo niekad nesame
matę. Jis visada būdavo pavargęs ir nelabai šnekus. O čia tiek daug
linksmų dalykų nupasakojo. Visą naktį nėjo miegoti, ir mes kartu
visi su juo išsėdėjome. Toks smagus buvo ».
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Liepos 11 d. vakare jis buvo Kačerginėje. Kalbėjome vis tom
pat rūpimom temom :
— Lietuva neteko laisvės ilgam.
Mano prispirtas pagaliau nusileido :
— Na, mažiausia, 10 metų. Likimo ratai ėmė suktis prieš mus.
Jų neatsuksi, kaip nori. Reikia laukti...
Kalėjime (B. liudijimu) buvo santūrus, mažai kalbąs. Nieko
gero sau nelaukė, bet dėl manęs, ir vaikų buvo ramus, įsitikinęs,
kad nieko blogo mums neatsitiks. Apie Lietuvą kalbėdamas, sunkiai
sulaikydavo ašaras. Buvo dažnai tardytas, naktim, kaip ir papras
tai. Pažymėtinas paskutinis : tardytojai buvę nauji, labai man
dagūs ; pabaigę patikrino, kad viskas bus gerai ir palinkėjo kuo
greičiau pamatyti žmoną ir vaikus! Tai buvo vienintelis kartas, kai
jį matė linksmą ir atgijusį. Po dviejų mėnesių, kovo 29 d. naktį,
jam buvo įsakyta susiruošti, pasiimti visus daiktus. Atsisveikino
su draugais, išdalino jiems dar turimus rūkalus. Atskiroje kame
roje jam buvo paskaitytas sprendimas : nuteistas 8 metam, siun
čiamas į Kotlas (Vorkutoje). Kelios dienos prieš tai man buvo
patvirtinta, kad jokių davinių bylai nėra ir jokios bylos nebus.
Leista pasimatyti. Kovo 31 d. niekad neišdils iš širdies ir at
minties. Dviejų žmonių bendras gyvenimas buvo baigtas 15 min.
pasikalbėjimu, sargybiniams sekant. Ignas atrodė pablyškęs, kiek
suvargęs, bet neblogiausiai. Gana ramus, tik įtempti veido rau
menys rodė susijaudinimą. Pasirodė kažkaip savotiškai ūgtelėjęs.
Pesimistas, bet nepalaužtas. Dargi kažkokio savotiško išdidumo
buvo kalbantis su sargybiniu. Tas buvo negailestingas : neleido
nei pažiūrėti vaikų fotografijos, nei pasiimti lagamino. Atneštus
rūbus ir šiek tiek maisto teko susidėti į maišą... «Ar tik panešiu»,
— nusišypsojo, bandydamas jį pakelti.
Juos išvežė (dr. R. pasakojimu) balandžio 1 d. Po trijų savaičių
buvo jau vietoje. Turėjo tiesti geležinkelį. Darbas 12 val. per dieną,
poilsio dienos retai, ir tik labai gerai dirbantiems. Valgyti — pagal
darbą. Žiemą —50 C° šalčio. Drabužiai menki, vietoje gauti. Iš
namų pasiimtieji daiktai buvo tuoj atimti ten pat esančių krimi
nalistų. Vogdavo taip, kad net duonos davinį reikėdavo tuoj suval
gyti, nes grįžęs iš darbo jos galėjai nerasti. Ignas buvo kitų kalinių
labai gerbiamas. Apie pusmetį buvo paimtas dirbti į ligoninę sani
taru, turėjo «gerai». Galėjo su kitais susitikti ir pasikalbėti apie
namus ir tėvynę. Krašto likimu buvo susirūpinęs, greita ir laiminga
pabaiga netikėjo, taip pat ir vokiečių laimėjimu. Apie save saky
davo : «Man vis tiek neteks savųjų pamatyti ».
Kartą buvo grįžęs iš darbo sušalęs ir pavargęs. Atsigulė. Staiga
paraginta į darbą. Jis nespėjo atsikelti. Prižiūrėtojas patraukė už
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kojos, trenkė galva žemyn nuo gultų. Gavo smegenų uždegimą.
Buvo ligoninėje paguldytas ir ten 1942 m. gruodžio mėn. mirė. Palai
dotas Kosju vietovėje, prie Vorkutos geležinkelio, į rytus nuo Pečioros upės.
Šitokios žinios yra pasiekusios velionio žmoną, dabar gyvenan
čią Chicagoje. Taip lietuvių tauta neteko vieno iš gabiausių ir tau
riausių savo narių, neteko dėl aziatiško komunistų žiaurumo. Jis
mirė Vorkutoje ir bus dingęs neatžymėtame kape, kaip milijonai kitų
bolševikų aukų. Velioniui amžinybėje yra tik viena paguoda: jo
sėtos idėjos yra gyvos lietuvių tautoje, gi jo visa šeima gyvena
tais pačiais idealais, dėl kurių jis mirė, ir taip pat siekia mokslo
aukštumų : sūnus Kęstutis ruošiasi filosofijos doktoratui; duktė
Enata, pasiekusi bibliotekininkės magistrės laipsnį, dirba Chicagos
miesto bibliotekoje ; antra duktė — Viktorija — Illinois Universitete
ruošiasi doktoratui iš prancūzų kalbos ir literatūros.
Dr. Juozas Prunskis
Chicago

