
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 25. VILNIUS, 2004 
 

 

 

M Ū S Ų  J U B I L I A T A I  

WUX 
 
Nuoširdžiai sveikiname Jubiliatus: dr. Stasę Dzenuškaitę, dr. Magdaleną 

Karčiauskienę, dr.mons. Vytautą Kazlauską, dr. Vytautą Lastą, dr. mons. 
Petrą Puzarą, LKMA akad. habil.dr. Antaną Tylą, dr. Edvardą Vidmantą 
link÷dami kūrybin÷s s÷km÷s ir Dievo palaimos visoje jų veikloje*. 

 

DR. ALFONSUI ŠEŠPLAUKIUI (TYRUOLIUI) – 95 ERI 

Alfonsas Šešplaukis (Tyruolis) – pedagogas, poetas, vert÷jas, kritikas, fi
losofijos daktaras – gim÷ 1909 m. rugs÷jo 10 d. Linkuvoje, Šiaulių aps. 
1928 m. baigęs Linkuvos gimnaziją, Lietuvos universiteto Teologijos filoso
fijos fakultete studijavo germanistiką ir lietuvių filologiją. Pats Jubiliatas sa
ko: „Iš universiteto profesorių geriausiai menu prof. J.Eretą kaip germanis
tą. Diplominiam darbui jis m÷go duoti palyginamąsias temas, pavyzdžiui, 
iš vokiečių ir lietuvių literatūros. Ypač didelį įspūdį padar÷ prof. S.Šalkaus
kis savo Rytų–Vakarų jungties id÷jomis. Jis buvo didžiai kultūringa asme
nyb÷. Gan familiarus ir neišdidus buvo prof. P.Dovydaitis, Vasario 16 osios 
Akto signataras, redagavęs daugybę žurnalų, bet neišleidęs n÷ vienos kny
gos. Populiariai, su humoru sausakimšai auditorijai psichologiją d÷st÷ vysk. 
Mečislovas Reinys, bolševikų nukankintas, kaip ir P.Dovydaitis“ (XXI am
žius, 2004 08 25). 1933 m. baigęs VDU, A.Šešplaukis mokytojavo Kauno j÷
zuitų gimnazijoje, 1934–1937 m. – Marijampol÷s marijonų gimnazijoje, 
1937–1944 m. – Šiaulių berniukų gimnazijoje. Kartu 1928–1931 ir 1943–
1944 m. buvo Lietuvos radiofono bendradarbis. 1944 m. pasitrauk÷ į Vaka
rus. „Lietuva, – sako A.Šešplaukis, – dabar pasidar÷ šventas žodis, tabu. Už 
t÷vyn÷s ribų, už „geležin÷s uždangos“ jos ÷miau ieškoti svetimose literatū
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 * Plačiau žr. LKMA Metraštis, t. 15, 1999. 
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rose. Į svetimą kraštą buvo išsineštas t÷višk÷je gautas palikimas: gimtin÷s 
meil÷, jos įtaka kūrybinei veiklai, nusiteikimas ir svetur išlikti deramam ly
gyje“ (XXI amžius). 1949 m. Insbruko (Austrija) universitete už disertaciją 
apie J.G.Herderį ir baltų tautas gavo daktaro laipsnį. Mokytojavo Vokietijo
je, persik÷lęs į JAV d÷st÷ Kolumbijos (Niujorkas) ir Notre Dame (Indiana) 
universitetuose, nuo 1978 m. – universiteto pensininkas (emeritas), apsigy
venęs Čikagoje, dirba literatūrinį bei mokslinį darbą, nebemokytojauja. 

A.Šešplaukis eil÷raščius (dažnai A.Tyruolio slapyvardžiu) rašyti prad÷
jo ketvirtoje gimnazijos klas÷je ir per 74 metus (1929–2003) išleido 74 knygas 
(poezijos – 8, poezijos vertimų – 15, prozos vertimų – 10, poezijos antologi
jų – 7, mokslin÷s literatūros – 23, vadov÷lių mokykloms –11). Lietuvoje išl
eista: Lietuva pasaulin÷je literatūroje (1985, II leid. 1995 Kaune), J.G.Herderis ir 
baltų tautos (1995), Pirmoji lietuviška knyga naujųjų tyrin÷jimų šviesoje (1997), 
Lietuvių ir pasaulin÷s literatūros baruose (2 d., 1994–2000), Pažintis su rašytojais 
ir knygomis (2d., 1995–1997) ir kt. 

Be pedagogin÷s, mokslin÷s veiklos, dr. A.Šešplaukis buvo aktyvus vi
suomenininkas: jis Lietuvių žurnalistų sąjungos narys, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos narys, Kultūros instituto narys, 1953–1955 m. JAV Lietu
vių bendruomen÷s Niujorko skyriaus Švietimo tarybos narys. (žr. JAV lietu
viai. Biografijų žinynas, t. 2, Vilnius, 2002, p. 331). 

Visus savo darbus, j÷gas, veiklą Jubiliatas skyr÷ T÷vynei kaip pad÷ką 
„už visa tai, ką buvo davusi savo neužmirštamoj padang÷j“. 

Linkime Gerb. Jubiliatui sveikatos, s÷km÷s, Dievo palaimos ir toliau 
darbuojantis savo gimtosios Lietuvos labui. 
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