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IN MEMORIAM

JONAS  DAINAUSKAS
(1904  01  21  -  2000  05  27)

Viename i§ nekrologiniu straipsniu Jonas Dainaus-
kas apibtidintas tokiais Zodziais: „Jis buvo teisininkas,
istorikas, pedagogas, Zumalistas, knygu autorius, pa-
skaitininkas, daugelio organizaciju veikejas (kai kuriu
i§ ju ikerejas) 1ietuvi§ku knygu bei periodikos nenuils-
tantis rinkejas . . .`` Kaip matome, apibtidinimas baigia-
si daugta§kiu. Tai rei§kia, kad J. Dainausko ta apibti-
dinima galima tQsti toliau: „Klaipedos sukilimo dalyvis,
§audymo sporto entuziastas, bibliotekininkas, biblio-

grafas, Zmogus, 1aisvai kalbejQs §e§iomis kalbomis, o
literathra skaitQs dar keturiomis"I . Sis izanginis iverti-

nimas daug ka pasako apie J. Dainausko nuveiktu darbu masta, i§ jo ai§ku, jog, norint
juos pla6iau aptarti, reiketu para§yti nemaza studija. Mums §iuo atveju svarbu, kad
visoje jo pla6ia§akeje veikloje svarbia vieta uzeme domejimasis Lietuvos istorijos

problemomis.  Bet i§ pradziu paminekime  svarbesnius  Jono Dainausko biografijos
faktus.

Jonas Dainauskas gime  1904 in. sausio 21  d. Kaune. Mokesi Kauno „Saules`` ir
„Au§ros`` gimnazijose, o nuo  1924 in. studijavo Lietuvos universiteto Technikos fa-
kultete statyba ir architekthra. Statybininku J. Dainauskas netapo, nes 1927 in. prade-
jo dirbti Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijoje. Po dveju metu istojo i to
paties universiteto Teisiu fakulteta irji baige 1933 in. J. Dainauskui teko studijuoti ir
Paryziuje, 1aukiant vizos emigruoti i JAV. Cia jis gilinosi i teises istorija, prancdzu
kalbos fonetika ir bibliotekininkystQ. Vidaus reikalu ministerijoje dirbo iki pat 1 940 in.,
uzimdamas  ivairias pareigas.  Be  to,  1937-1939  in.  deste  Auk§tesniojoje policijos

I E.   S  u  I  a  i  t  i  s, Prisimenant Jona Dainauska, Mods/o fz.e/wva, 2000, Nr.15, p.16.
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mokykloje. Aktyviai J. Dainauskas dalyvavo ir visuomenineje veikloje: priklause Lie-
tuvos skautu sedungai, vienas i§ Lietuvos universiteto skautu draugoves organizato-
riu, Lietuvos 5audymo sap.ungos centro valdybos narys. Karo pradzioje penkis mene-
sius kalintas naciu kalejime, veliau Kaune dirbo advokatu ir mokytojavo gimnazijoje,
o karui baigiantis buvo pagalbiniams darbams paimtas i vokie6iu kariuomen€. 1945 in.
Lenkijoje prie Poznanes pateko i sovietu nelaisvQ, devynis menesius kalejo, bet i§ ten
pabego. Apsigyveno Lenkijoje ir ten gyveno iki  1957 in., kai gavo leidima i§vykti i
Paryziu.

Apie J. Dainausko gyvenimq Poznaneje Vytautas Armonas savo lai§ke prof. V. Mi-
liui (2001  05  03) kalba:  „Pas ji buvau pakviestas apsilankyti bene tik viena karta,

pastebejau turinti visai nebloga lituanistinQ biblioteka. Kalbejomes ir apie mokslinius
interesus - Poznanes b-kose buvo gausu medziagos ir LDK teises istorijai. Kur jis
dirbo, nebeatsimenu, galimybiu buvo visokiu. Salia valstybiniu instituciju Poznaneje
labai  buvo  i§vystyta kooperacija  (tad  Zmogui,  turin6iam  teisininko  i§silavinima,
nesunku buvo isidarbinti ir net prasimu§ti``.

JAV vizos i§vykti pas §eima teko laukti iki  1961  in. AtvykQs i JAV, apsigyveno
Cikagoje  ir savo profesinQ veikla susiejo  su bibliotekininko  darbu.  1968-1983  in.
dirbo  Taxptautiniu santykiu bibliotekoje Cikagoje bibliotekininku ir kataloguotoju.
J. Dainauskas daug jegu ir energijos atidave dirbdamas lietuviu iseiviu organizacijo-
se: deste Pedagoginiame lituanistikos institute Cikagoje, redagavo Lietuvos istorijos
draugijos leidini „Tautos praeitis", buvo Lituanistikos instituto bibliografijos skyriaus
vedejas, vienas i§ Lituanistikos tyrimo ir studiju centro Cikagoje (LTSC)  steigeju,
Mazosios Lietuvos draugijos garbes narys, daug rage i lietuviu i§eiviu spauda. Nega-
lima pamir§ti ir tai, kad J. Dainauskas buvo didelis bibliofilas ir surinko gausia litua-
nistinQ biblioteka, kuria perdave Jaunimo centrui Cikagoje. Po mirties J. Dainausko
archyva ir likusia bibliotekos dali §eima perdave saugoti i LTSC, kur „bus steigiamas
naujas LTSC/PLA - Jono Dainausko fondas su memorialine istorine biblioteka ir
archyvu"2.

J. Dainausko biogramose teigiama, kad jis i spauda pradejo ra§ineti dar 1918 in.
ir bendradarbiavo joje iki pat gyvenimo pabaigos (1999 in.  dar spausdino straips-
nius). Aprepti visa J. Dainausko kerybini palikima (spaudai parenge eilera§6iu rinki-
ni: Klajtinas  [A.Statkevi6ius], B¢/sczs I.sY /¢z.svGs hapo, Cikaga,1984; rage apie poeta
0. Mila§iu, dailininku parodas ir kt.) kol kas sunku, nes nera sudaryta jo spausdintu
darbu bibliografine rodykle. Mes to Cia ir nesiekiame. Sick tiek pla5iau apsistosime
prie J. Dainausko istoriografinio palikimo. Jo istoriniu tyrimu objektas neapsiribojo
kuriuo nors vienu laikotaapiu ar kokia nors siaura problema. Antai jis spaudai paren-

2 S.  M  i  g  I  i  n  i  e  n  e, A. a. Jono Dainausko archyvas ir biblioteka, Drawers, 2000 0718.
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ge „Au§ros" faksimilini leidima su ivadiniu straipsniu ir slapyvardziu bei slapyrai-
diiuvardynu,generolos.Ra§tikioatsiminimuketvirtatoma(1982),sovietme6iuleistos
pogrindyje „Ausros`` septynias knygas (redagavo ir sudare vardu rodyklQ). Parenge ir
i§leido   Lietuvos istorijos bibliografijos „Lietuvos istoriografija`` 11 sasiuviniu. Kaip
bibliografas jis pasizymejo ir tuo, kad buvo leidinio „Lietuviu i§eivijos spaudos bib-
1iografija`` vienas i§ rengeju ir redaktorius (i§spausdinti du tomai, apimantys  1970-
1979 in.; parengtas tre6ias tomas,1980-1984 in., bet nei§spausdintas). Sioje vietoje
taip pat reiketu pamineti J. Dainausko dalyvavima akademines Lietuvos istorijos ra-
§ymo projekte. Dar 1977 in. Lituanistikos institutas Cikagoje subtire autoriu kolekty-
va, kurio tikslas buvo para§yti daugiatomQ Lietuvos istorija. Taip pat sudaryta redak-
cine komisija, kurios pirmininku tapo J. Puzinas, sekretoriumi J. Dainauskas. Kaip
Zinome, Sis projektas nebuvo igyvendintas, nors atskiru autoriu darbo buvo ideta ne-
mazai. Daug dirbo ir J. Dainauskas. Tai liudija kad ir tokia citata i§  1987 in. spalio
11 d. Lituanistikos instituto tarybos posedzio protokolo: „S. Suziedelio tomas pere-
daguotas; J. Jak§to tomo apie 80 psl. J. Dainauskas perredagavo „i§ esmes``, pakeis-
damas kai kurias koncepcijas. Del to posedzio dalyviai pasisake, kad redaktorius ne-
turetu keisti autoriaus tekstu, o tik techni§kai paredaguoti. J. Dainauskas nutare grazinti
minetu dvieju autoriu tekstus LI leidyklai, o savo skirtingas tezes skelbsias savo var-
duperkuriakitaleidykla``3.Sicitataidomiirtuoaspektu,kadry§kiaipatvirtinaJ.Dai-
nausko tureta savita pozitiri i  kai kurias Lietuvos istorijos problemas.

Matyt, tas savitas pozitiris labiausiai atsiskleide kalbant apie Kievos unija. Ir ap-
skritai J. Dainausko pozitiris i Lietuvos ir Lenkijos santykius buvo savaip i§reik§tas.
Kirevos unijai ir 1387 in. Lietuvos krik§tui skirtas vienintelis J. Dainausko para§ytas
istorinis veikalas4, kuriam medziaga rinko apie 40 metu.  Cia mes neaptarsime §io
veikalo istoriografiniu nuostatu, bet pateiksime ilga citata i§ J. Dainausko  1990 in.
rugsejo 8 d. Iai§ko prelatui dr. Pauliui Jatuliui, i§ kurios labai gerai matyti, kick deme-
sio J. Dainauskas skyre polemikai su lenku istorikais del Krevos akto autenti§kumo.

„Veik 40 metu uztrukQs nagrinejimas tu dvieju tekstu (suri§tu su lenku teiginiais
apie Lietuvos krik§ta ir su tariamu Kriavo „aktu") privede prie i§vados, kad tos abi
bules nera autenti§kos, ju popiezius Urbonas VI nepaskelbe ir tie abu tekstai yra fab-
rikatai. Deja, praktikoje §i i§vada nieko nerei§kia, nes lenku istorikai tuos abu „buliu"
tekstus pripazista autenti§kais ir jais vis remia savo i§vediiojimus.

Ilgesni laika straipsniais ir paskaitomis Cia bandziau nagrineti Lietuvos-Lenkij os
santykiu pradzia, Jogailos krik§ta ir atejima i Lenkijos sosta ir t. t.  1986 in. „Mtisu
vytis" Zumale daviau 36 p. ra§ini „Lietuvos bei lietuviu krikstas ir 1387-ji metai",

3 Vilniaus universiteto bibliotekos rankra5tynas (tdiou -VUB RS), i. 2:38-Z36.
41. D  a, i n a u s k a. s, Lietuvos bet lietuviu kriREtas ir 1387-ji metai, Chica,go.. Vydeno ion-

das,1991, 352 p.
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visa laika galvodamas, jog tais klausimais btitina pradeti diskusijas su lenku istori-
kais, kad tuo keliu prieiti prie mokslinio verifikavimo kai kuriu istoriniu dokumentu,
kurie niekad nebuvo verifikuoti ir kurie be i§imties randasi Lenkijos archyvuose.

„Korespondencinems`` diskusijoms su lenku istorikais pradzia man dave „Litua-
no-SlavicaPosnaniensia,StudiaHistorica11``,Poznanesuniversitetoleidinyje,1987m.

pateiktas be mano Zinios, vertimas mano ra§inio „Kriavo akto autenti§kumas``, pa-
skelbto  „Lituanistikos  instituto  1975  in.  suvaziavimo  darbuose"  (1976).  Poznanes
universiteto leidinio redakcijos priera5e para§yta, kad tuo vertimo paskelbimu siekia-
rna pradeti diskusijas (tai buvo berods pirmas atvejis, kada lenku istorikai reagavo i
lietuvio rasini, lie6ianti Lietuvos-Lenkijos bendra istorija).

1987 in. parengiau (vir§ 130 p.) ra§ini lenku kalba, bet netiketa mirtis vieno mano

jauno bendradarbio ir nepasisekQs bandymas ta ra§ini paskelbti lenku spaudoje  pri-
verte ta ra§ini atideti i §ali. Po to prisedau prie didesnio rasinio lietuviu kalba „Lietu-
vos bei lietuviu krik§tas ir 1387-ji metai". Nors gal ir per ilgai i§gulejQs spaustuveje,
dabar tas veikalas baigiamas spausdinti (tekstas jau sulauzytas, viso 350 p., paskutine
korekttira atiduota, -gal §. in. spalio men. pasirodys). UzbaigQs ra§ini lietuviu kalba,

grizau prie lenkisko teksto. Parengiau 200 p. Iietuvi§ko teksto santrauka lenku kalba.
Padariau 30 egz. Xerox kopiju ir su individualiais lai§kais i§siuntinejau visai virtinei
lenku istoriku, kurie yra ra§Q Lietuvos sukrik§5ioninimo ir Jogailos atejimo i Kroku-
vos sosta klausimais. Individualus susira§inejimas su (Poznanes, Var§uvos, Liublino,
Krokuvos, Balstoges) universitetu profesoriais vis dar tQsiasi. Pries koki menesi laiko
gavau i§ Krokuvos Popiezi§kos Teologines Akademijos vieno profesoriaus to Kriavo
„akto`` nauja nuotrauka. Pries metus su vir§um buvo pazadetas atsiliepimas i ta mano
ra§ini apie Kriavo „akta", bet iki §iol nepasirode. Iki §iol mano pastangos Lenkijoje
nera sekmingos``5.

Jonas Dainauskas kaip teisininkas rage Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes tei-
ses istorijos klausimais. Daug demesio jis skyre Lietuvos statutams. Galima pamineti
tokius  J.  Dainausko  straipsnius  §ia  tema:  „Lietuvos  Statuto  kalba"  (Drczc{gczs,
1961 04 29), „Senosios Lietuvos medziokliniai pauk§6iai" /itv I-/.a I.r JIT-/.o £!.ef. Sfclfct-
/oJ `` (Dr¢wgrs,19610715), „Lietuvos Statuto laidos" (Dr¢wgczs,196107 29), „Lie-
tuvos D. K. istatymai ir statutai" (rczwfospraei.fis,1965, t. 2, kn. 2),  „|rodymu teise
Liefuvos Statute" (Lituanistikos instituto suvaziavimo darbai,1971), „Didz±os±os L±e-
tuvos Kunigaik§tijos  1529 metu statutas" (Drczc{grs,1972 0122) ir kt.

Zinoma, btitu galima tQsti J. Dainausko darbu bibliografija, bet tai palikime atei-
ties biografams ir Lietuvos istoriografijos tyrinetojams.

Algimantas  K a t i I i u s

5  VUB RS, i. 267-1183.
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