PROF. DR. PRANAS DOVYDAITIS
(1886-1943 ?)

Pranas Dovydaitis gimė 1886.XII.2 Runkių kaime, Višakio
Rūdos parapijoje, Marijampolės apskrityje, pas «sakuotnugarius».
Jo tėvai buvo Motiejus Dovydaitis (1850-1923) ir Marijona Bunkartaitė (g. 1868 ; gal iš vakarų atsikėlusios Burkhartų giminės atžala?).
Jie buvo žemdirbiai, kurie valdė 6 ha ūki. Jų gausioje šeimoje Pranas
buvo iš sūnų vyriausias ir ėjo čia piemens, čia «akietpiemenio»
pareigas. Pradžios mokslą jis gavo namuose: namiškių padedamas
išmoko skaityti ir rašyti. Nuo 1896 m. vieną kitą žiemą lankė Viša
kio Rūdos pradžios mokyklą. Anksti ėmė skaityti per artimą sieną
gabenamą lietuvišką draudžiamą spaudą ir, be to, rusiškas knygas,
kurias gaudavo nuo dėdės Juozo iš Polocko. 1903 m. rudeni išlaikė
egzaminus į V-ji skyrių pavyzdinės prie Veiverių mokytojų semina
rijos mokyklos. Baigęs tą skyrių pirmuoju mokiniu, jis 1904 m.
pavasarį išlaikė stojamuosius egzaminus į pačią seminariją. 1904 m.
pabaigoje dalyvavo streike prieš seminarijos inspektorių Protopo
povą ir už tai buvo nubaustas. Dovydaitis nutarė nebegrįžti į semi
nariją, kol rusų vadovybė nepatenkins streikuojančiųjų reikalavimų.
Belaukdamas, apie 1906 m. pradžią, Dovydaitis mokė kun. Štrimo
įkurtoje Višakio Rūdos bažnytinėje pradžios mokykloje ir privačiai
pavadavo mokytoją Jurgį Paltanavičių valdžios pradinėje mokyklo
je. Kadangi streikuojančių reikalavimai nebuvo patenkinti, Dovy
daitis į seminariją negrįžo, o 1907 m. pradžioje išvažiavo į Polocką
pas dėdę Juozą, kariuomenės siuvėją, mokytis kriaučiauti. Dovy
daitis tikėjosi galėsiąs ir įstoti į ten esančią aukštesnę mokyklą.
Bet jam tai nepavyko, ir dėl to po dviejų mėnesių grįžo namon,
kur slaptai mokė kaimo vaikus ir rengėsi eksternu laikyti Marijam
polės gimnazijos egzaminus brandos atestatui gauti, kas jam 1908.
VI.7 (20) pačiu pirmuoju ir pavyko.
Nuo 1908 m. rudens iki 1912 m. Dovydaitis studijavo Maskvos
universiteto teisių fakultete, kad vėliau kaip teisininkas galėtų dar
buotis Lietuvoje. Nuo 1909 m. jis kaip laisvas klausytojas lankė ir
istorijos-filologijos fakultetą, kurio mokslai jį labiau traukė. Be to
lankė kai kurias gamtos mokslų fakulteto paskaitas, pav., garsiojo
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Mendelejevo. Dovydaičio mėgiamiausia darbo vieta buvo universi
teto biblioteka, kur jis pasidarė universaliu bibliofilu. 1910.XII.16
istorijos-filosofijos fakultetas jam suteikė sidabro medalį už mokslo
darbą — prancūzo J. M. Guyau (1854-1888) etinės sistemos kritiką.
(Šis rašinys 1925 ir 1927 m. buvo lietuviškai atspausdintas Logos
žurnale). 1912 m. pavasarį Dovydaitis baigė teisių fakultetą pirmojo
laipsnio diplomu. Išlaikęs prie Maskvos mokslo apygardos komisijos
graikų kalbos gimnazijos kurso egzaminą, Dovydaitis tais pačiais
metais įstojo tikruoju studentu į istorijos-filologijos fakultetą, kuria
me dar išbuvo iki 1913 m.
Studentaudamas Maskvoje, Dovydaitis dalyvavo lietuvių gyve
nime. Skaitė referatus lietuvių studentų draugijoje, kuri tuomet
turėjo apie 30 narių, daugiausia į kairę ir į ateizmą palinkusių. Rašė
į Vilti, Draugiją, Šaltinį ir (vieną kartą) į Aušrinę (1910 m., 6 nr.).
Kadangi Aušrinė nebedavė vietos jo religinio pobūdžio straipsniams,
Dovydaitis susitarė su kun. Dambrausku-Jakštu Kaune ir nuo
1911 m. prie jo leidžiamo žurnalo Draugija redagavo mokslus einan
čiam jaunimui priedą Ateitį, kur jau pirmame numeryje išdėstė
ateitininkų ideologines pažiūras. Atostogų metu Dovydaitis Lietu
voje dalyvaudavo pas kun. P. Dogelį, kun. Al. Dambrauską-Jakštą ir
kun. prof. J. Mačiulį-Maironį slaptuose ateitininkų pasitarimuose.
Maskvoje tęsė tą darbą daugiausia bute kun. E. M. Paukščio, kuriam
padėjo ir lietuvių parapiją suorganizuoti. Ateitininkų reikalais susi
rašinėjo su kun. P. Kuraičiu Liuvene (Belgijoje). 1910 m. tarėsi ir
su Stasiu Šalkauskiu, kuris beveik tuo pačiu laiku Maskvoje studi
javo teisių bei ekonomijos mokslus. Ragino jį rašyti į lietuvių kata
likų spaudą ir vykti į Dorpatą (Tartu) verbuoti ten ateitininkų.
Tuo sudomino Šalkauskį ateitininkų sąjūdžiu, kurio centru Dovy
daitis buvo virtęs.
Kilus konfliktui su Vilties redaktorium Ant. Smetona dėl
ateitininkų, Dovydaitis laikraščio leidėjų buvo pakviestas į Vilnių
Vilties redaguoti. 1913 m. rudenį jis išvyko į Vilnių laikinai, bet,
karui kilus, į Maskvos universitetą nebegalėjo grįžti. Vilniuje reda
gavo — vietoje Smetonos, kuris jam šio «išstūmimo » niekad nedo
vanojo — Viltį, kuri 1913.XII.1 virto dienraščiu. Dovydaitis pridėjo
mėnesinį mokslo ir literatūros priedą, kurį beveik vienas prirašydavo.
Paskutinį numerį išleido 1915.IX.19 ; tolimesnis leidimas dėl karo
nebebuvo galimas.
1916 m. pradžioje Dovydaitis persikėlė į Kauną, kur nuo sausio
1 d. ėjo Saulės gimnazijos direktoriaus pareigas. Griežtai pasiprie
šino vokiečių okupantų norams suvokietinti šią gimnaziją, už ką jų
laikinai buvo atleistas ir nubaustas pinigine bauda. 1919 m. Saulės
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gimnazija buvo suvalstybinta ir gavo Kauno I gimnazijos vardą.
Dovydaitis buvo pirmasis jos direktorius iki 1922 m. Tuomet ji
pakeitė lenkų iš Vilniaus ištremtasis Mykolas Biržiška.
Politinė veikla. Vilniaus konferencijoje (1917.IX. 18-23) Dovy
daitis buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu ir 1918.11.16 pasirašė
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. 1919.III. 12 Kaune sudarė tre
čiąjį ministerių kabinetą, kuris gyvavo vieną mėnesį. Tai buvo
vienas sunkiausių mėnesių Lietuvos gyvenime, nes bolševikai tuomet
buvo visai netoli Kauno. Tas pavojus privertė šiaip visai į politiką
nelinkusi Dovydaitį imtis nedėkingo ir rizikingo darbo. « Po kiek laiko
— Dovydaitis pareiškė vėliau — viskas pradėjo krypti į normalesnes
vėžes ». Toliau Dovydaitis padėjo organizuoti darbo žmones į Darbo
Federaciją. 1934.IV.8 kartu su dr. Pr. Dielininkaičiu ir J. Katiliumi
jis suorganizavo Lietuvos krikščionių darbininkų profesinę sąjungą,
kurios pirmininku jis buvo iki bolševikų okupacijos 1940 m. Taip
«jis grįžo visuomeniniame veikime į liaudį, į proletariatą, tapdamas
katalikų darbininkijos vadu, kai ją buvo palikę visi kiti buvę va
dai » (J. Brazaitis). Kadangi politika nebuvo jo sritis, Dovydaitis
nesiveržė į grynai valstybinį darbą. Tačiau jis nesiliovė reikšti savo
pažiūras, kurios plaukė iš krikščioniško demokratijos supratimo,
kas ypač tautininkų režimui buvo nemalonu.
Visuomeninis darbas. Jame dalyvavo dar Veiveriuose per strei
kus, paskui Maskvoje, kur ypač gynė katalikų pasaulėžiūrą prieš
rusus ir savuosius. Svarbiausias darbas Maskvoje jam buvo ateiti
ninkų telkimas ; dėl to vėliau ir buvo vadinamas «Ateitininkų tėvu».
1921.VIII.8 Kaune buvo išrinktas į vyriausius ateitininkų tarybos
pirmininkus. 1925.VIII.12 antrame ateitininkų kongrese Kaune jis
išrinktas pirmuoju vyriausiu ateitininkų vadu. 1927 m. Palangos
konferencijoje, ateitininkų sąjungai persitvarkius į trilypę federa
ciją, Dovydaitis išrinktas nuolatiniu federacijos garbės pirmininku,
o jo vietą kaip vyriausias vadas užėmė Stasys Šalkauskis. Kadangi
Dovydaitis tuo jautėsi nustumtas, 1930.VI.24 Kaune įvykusioje
ateitininkų konferencijoje jis leido iš naujo išstatyti savo kandida
tūrą, bet išrinktas buvo ne jis, o Kazys Pakštas, nes ateitininkų dau
guma norėjo urbaniškesnio vado, Stasio Šalkauskio, kan. Pr. Kuraičio
ir kitų rekomenduojamo. Bet ir po šito naujo nepasisekimo Dovy
daitis nenustojo veikęs, nes idėją statė aukščiau už savo ambiciją.
1934.X.28 Dovydaitis už dalyvavimą tautininkų valdžios uždraustos
ateitininkų moksleivių sąjungos veikime (pav., Raseiniuose) švietimo
ministerio buvo įspėtas, o 1936.1.16 dėl panašių «nusikaltimų» iš
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universiteto atleistas. Po dviejų mėnesių vėl grąžintas į seną vietą,
paėmus iš jo atitinkamą pasižadėjimą. Tačiau ir toliau (nuo 1934 m.)
iki 1940 m. buvo atsakinguoju Ateities redaktoriumi. Dar anksčiau,
1921 m., ateitininkėms moksleivėms buvo įsteigęs žurnalą Naujoji
Vaidilutė. 1936 m., jo 50 metų sukakties proga, ateitininkai Kaune
suruošė Dovydaičiui viešą pagerbimą. « Prof. Dovydaitis yra ateiti
ninkijos širdis, savo žmoniškumu, savo krikščioniška artimo meile,
savo nuolatiniu pasiruošimu padėti, patraukusi į save visus, ypa
tingai jaunuosius » (A. Maceina).
Nuo 1931 m. Dovydaitis buvo I Vicepirmininkas Katalikų Vei
kimo Centro. Kaip toks kvietė atsakingus Bažnyčios veiksnius mo
raliai, dvasiniai, išvidiniai sustiprinti katalikus ir jų dvasios vadus,
o mažiau rūpintis « mūrine statyba ».
Su dideliu savęs išsižadėjimu rėmė ir pavasarininkų judėjimą,
tuo tapdamas nepamainomas ir lojalus Pavasario vadovybės bendra
darbis. Kalbėdamas 1932.VII.10 pavasarininkų kongrese Marijam
polėje gynė katalikiško jaunimo teises prieš tautininkų valdžios
kėslus ir ta proga pareiškė : « Neleisime arkliui lipti ant altoriaus! ».
Už tai 1932.VII. 13 Marijampolės karo komendanto už «vienos
visuomenės dalies kurstymą prieš kitą ir prieš vyriausybę» buvo
nubaustas 3 mėnesius kalėti. Iškalėjo nuo VII. 14 iki VIII.l Bajorų
kalėjime ir nuo VIII.2 iki VIII.30 Marijampolės kalėjime. Šioje vie
toje buvo laikomas kartu su J. Leimonu ir J. Eretu, kurie už tą
pat « nusikaltimą » buvo baudžiami. Bet ir toliau veikė pavasarinin
kuose, kuriems skaitė daugybę paskaitų. Jo kalba buvo liaudies
šneka, nes prabildavo į žmones jų žodžiais, dėl to visa Lietuva jo
kalbose pažino save ir griausmingai padėkodavo jam už jo nuošir
džius ir smagius pamokymus.
Mokslo bare. Nuo 1920 iki 1922 m. Dovydaitis buvo lekto
rium Aukštųjų Kursų Kaune, kuriuose dėstė senovės filosofijos isto
riją. 1922.11.20 buvo išrinktas docentu Lietuvos Universiteto Teolo
gijos fakulteto religijų istorijos katedroje. Nuo 1922.VI.9 jis ėjo
ekstraordinarinio, nuo 1928.XII.2 ord. profesoriaus pareigas Teo
logijos-Filosofijos fakultete. Nuo 1928.IX. 1 iki 1929.IX. 1 jis buvo
Universiteto senato sekretorius. 1930 m. jis kartu su kitais rūpinosi,
kad jo fakultetas suteiktų Marijai Pečkauskaitei garbės daktaratą.
1935 m. fakultetas jį patį pagerbė filosofijos daktaro laipsniu.
Dovydaitis taip pat dalyvavo L. K. Mokslo Akademijos dar
buose nuo pat pradžios jos įkūrimo. L. K. Mokslininkų ir Mokslo
mėgėjų II Suvažiavimas, įvykęs 1936 m. Kaune, jį kartu su Stasiu
Šalkauskiu pakėlė į akademiko rangą.
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Daugiausia triūso jis įdėjo į žurnalus, kurie tarnavo mokslui
bei jo populiarizacijai. 1918 m. jis įsteigė pedagoginį žurnalą Lietu
vos Mokykla ir jį redagavo iki 1924 m. 1920 m. sekė gamtos ir gre
timų mokslų žurnalas Kosmos, kuris nuo 1929 iki 1937 m. ėjo su
priedu Gamtos Draugas. Kosmos redagavo iki 1940 m. 1921 m.
įsteigė filosofijos žurnalą Logos, kuris 1923 m. tapo Teologijos-Filo
sofijos fakulteto Filosofijos skyriaus organu, ir kurį vedė iki
1940 m. Tais pačiais 1921 metais įsteigė — kaip jau žinome — ir
mergaičių moksleivių žurnalą Naujoji Vaidilutė, kuris 1930 m. tapo
moterų inteligenčių organu. Jį redagavo nuo 1921 iki 1925 m.
1924 m, įkūrė religijos mokslo žurnalą Soter, kuris pasidarė Teolo
gijos skyriaus organu, ir vedė jį iki 1930 m. « Vienu metu Dovydaitis
yra redagavęs kelis stambius žurnalus, sutelkdamas apie juos įvairių
pažiūrų bendradarbius ir pats gausiais savo straipsniais reikšdamasis
šešiose plačiose mokslo srityse kaip didelis eruditas enciklopedistas »
(S. Sužiedėlis). «Tik tikras enciklopedistas galėjo įstengti kurti ir
net kurį laiką redaguoti visus šituos žurnalus » (St. Šalkauskis), kurių
jis vienas pristeigė daugiau negu visi kiti profesoriai per visą Nepri
klausomybės laiką. — Pažymėtina dar, kad Dovydaitis nuo pat
Lietuviškosios Enciklopedijos įkūrimo (1931 m.) ėjo jos vicere
daktoriaus pareigas.
Nors Dovydaitis rašė be atvangos, tačiau nedaug teišleido knygų.
Žymiausi skyrium išleisti jo raštai buvo : Biblija ir Babelis (1911 m.),
Kristaus problema (1914 m.), Žmogaus išsirutuliojimas ir paleontolo
gija (1914 m.) ir Kultūra, religija ir mokykla (1930 m.). Daugiausia
pasireikšdavo straipsniais, kurių parašė per šimtą iš kuone visų
mokslo sričių. Be šitų platesnių mokslinių raštų Dovydaitis dar
paskelbė nesuskaitomą daugybę smulkesnių straipsnių mokslo temo
mis. « Tenka pasakyti, kad Dovydaitis yra ne tiek originalus kūrėjas,
kiek mokslintojas eruditas enciklopedistas. Jis turi nepaprastą dova
ną išmedžioti mokslinėje literatūroje tai, kas yra esmiška, aktualu
ir pateikti skaitančiai publikai gyvai, įdomiai. Šituo atžvilgiu jisai
yra visai nepakeičiamas žmogus mūsų intelektualiniame gyvenime »
(St. Šalkauskis 1936 m.). Beveik visa Dovydaičio mokslinė darbuotė
buvo apologetinio pobūdžio. Kur tik Vakaruose užtiko kokį moksli
ninką-vienmintį, jis vertė jo raštus į lietuvių kalbą. Tuo jis norėjo
Lietuvos mokslą įjungti į bendrą Europoje krikščionių dirbamą
mokslo darbą. Tomis savo pastangomis Dovydaitis pirmoje eilėje
buvo atkūrėjas. Originalioms mintims išvystyti ir savo sistemai
sukurti jis — priešingai Šalkauskiui — mažiau buvo linkęs. Tokiu
būdu Dovydaitis iš esmės buvo tarpininkas, pritaikinto jas ir kūry
biškas vertėjas. «Nėra abejonės, kad Dovydaitis būtų galėjęs tapti
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labai originaliu mokslininku kūrėju, jei enciklopedinio mokslinimo
reikalas nebūtų jo pastūmėjęs eiti labiau horizontaline linkme. Šita
prasme Dovydaitis yra padaręs auką iš savo asmeninės ambicijos ».
«Intelektualiniame Lietuvos gyvenime Dovydaitis stovi viduryje
tarp mūsų tautinio atgimimo romantikų ir jaunųjų mokslininkų spe
cialistų » (St. Šalkauskis).
Dovydaičio asmenybė ir privatinis gyvenimas. Dovydaitis buvo
tvirto sudėjimo, sunkaus ėjimo ir kampuotų mostų žmogus, kuo jis
per visą savo gyvenimą priminė tuos žemdirbius, iš kurių buvo
kilęs. Būdamas gana aukštas ir stambus, jis darė įspūdi sveiko,
buinaus vyro. Tačiau jis turėjo bėdų su sveikata. Maskvoje jį kan
kino silpnieji jo plaučiai, Kaune gerklė, kuri pervargo nuo dažnų
ir ilgų jo paskaitų. Jau suaugęs sunkiai sirgo difteritu. Bet stiprieji
jo pasiryžimai nepaisė šių sunkumų ; jis savęs nelepino ir lepūnėlių
nemėgo.
Dovydaitis labai buvo prisirišęs prie gimtojo kaimo, prie jo
gryno lietuviškumo bei gilaus tikėjimo, prie jo demokratiško papras
tumo, kuklumo ir prasmingų papročių. Ir gyvendamas mieste, visa
savo buitim jis liko kaime- Į aplinkui vykstančią Lietuvos urbaniza
ciją jis žiūrėjo skeptiškai. Būdamas «gaspadorius », jis mėgo žemę
ir kuklią nuosavybę. Todėl jis dar 1923 m. Kaune, prie Ukmergės
plento, pasistatė trobesius, kuriuose tilpo ne tik skaitlinga jo šeima,
bet ir ateitininkiška jo «įgula ». Jis džiaugėsi ir tuo žemės gabaliuku,
kuri 1935 m. iš valdžios gavo ant Dubysos kranto kaip Nepriklauso
mybės Akto signataras. Kaimiečiu jis pasiliko ir išviršiniu savo elge
siu, nes nepripažino etiketo, apdailinto mandagumo. Todėl jo kalba
kartais buvo ne tiktai nediplomatiška, bet dar papildyta šiurkštokais
išsireiškimais. Ji jam sudarė nemažai sunkumų su labiau išprusintais
mokslo bei valdžios atstovais, taip pat su žymia dalimi ateitininkų,
kurie beaugančiuose Lietuvos miestuose tapo miestelėnais. Jo neno
ras derintis prie naujo, urbaniškesnio gyvenimo ir buvo viena iš
svarbiausių priežasčių, kodėl jis 1927 m. vyriausio ateitininkų vado
vietoje buvo pakeistas lankstesniu, mieste užaugusiu, iš burmistro
ir gydytojo šeimos kilusiu Šalkauskiu. Koncertus bei vaidinimus jis
lankė tik pareigos verčiamas, nes laikė juos laiką gaišinančiomis
«prašmatnybėmis». Ir vizitų nemėgo: pats tik paskutinės bėdos
spiriamas pas kitus lankėsi ir labai raukėsi, kai įsiverždavai į jo
knygomis apverstą darbo kambarį, kuriame nebuvo kur atsisėsti,
kadangi visos kėdės būdavo apkrautos rankraščiais. Vengdavo taip
pat iškilmingų pamaldų, kurių centre stovįs — anot jo — tik kuni
gas, o ne Dievas. Už tai mėgo kuklias, tylias pamaldas paprastoje
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bažnytėlėje, kur melsdavosi, kitų visai nepastebėtas, nuoširdžiai.
Visas jo religingumas buvo paprastas, natūralus, vengiąs tiek tuščio
ceremoniškumo, tiek pseudomistiškos egzaltacijos.
Pasekmė jo prisirišimo prie nepainaus, tikro kaimo gyvenimo
buvo, pav., ir jo nenoras vykti į tuos krikščioniškuosius Vakarus, kur
buvo tikri jo dvasios šaltiniai : į šveicarų Friburgą, belgų Liuveną,
vokiečių Goerresgesellschaft ir pan. Tiesa, vieną kartą bandė ten
nuvažiuoti, bet, susipainiojęs Berlyno stotyse, susierzinęs grįžo na
mon.
Savo kaimietiškumą dar pabrėžė vesdamas 1912 m. vasarą
kuklią lietuvaitę iš provincijos. Nors ši ir nebuvo išmokslinta, betgi
pasižymėjo natūralia inteligencija, išmintingu gyvenimo reikalų
tvarkymu, gera širdimi, uoliu vaikais rūpinimusi. Visi namų ruošos
sunkumai gulėjo beveik vien ant jos pečių. « Visas jo gaspadoriavimas
susidėjo tik iš to, kad retkarčiais atitrūkęs nuo knygų, pasikasinė
davo darže, arba paskaldydavo malkas, bet daugiau dėl mankštos,
nes tuoj vėl viską metęs, skubėdavo prie rašomojo stalo ».
Šis paskendimas nesibaigiančiuose plunksnos darbuose ir var
gingas trankymasis po ateitininkų, pavasarininkų ir darbininkų
kuopas jam ir neleido atsidėjus rūpintis savo vaikais, kas motiną
dar labiau apsunkino. Tėvai juos leido į pačias geriausias Kauno
mokyklas — į Kazimieriečių, Jėzuitų, Pečkauskaitės vardo ir « Auš
ros » gimnazijas.
Kadangi Dovydaitis mažai tesirūpino savo išvaizda bei išvirši
niu pasirodymu, jis dėvėjo paprasčiausius drabužius. « Jam visai
nerūpėjo nei spalva, nei kaip pasiūta. Mūsų mamytė turėdavo tie
siog maldauti, kad nueitų pas siuvėją prisimieruoti ». Visi jo prie
teliai jautė, kaip jam — Šalkauskio žodžiais tariant — kenkė šis
neatitikimas « tarp savo išviršinės išvaizdos ir esmiško turinio ».
Šis nerūpestingumas tikrai « sukliudė Tau ne vieną kartą užimti
visuomeninėje hierarchijoje tą aukštą vietą, kurios esi nusipelnęs »
(St. Šalkauskis).
Šitas nesirūpinimas tuo, kas dėjosi net artimiausioje jo sferoje,
šis atsisakymas nuo bet kokių patogumų turi savo šaknį visiškame
pasišventime apaštalauti raštu ir žodžiu. Rašyti mokslo temomis
jam geriau sekėsi negu kalbėti apie jas. « Universitete jis skaitydavo
lyg nenoroms » (J. Grinius). Ten jis jausdavosi kaip aras narvelyje.
Visai kitaip būdavo, kai jis galėjo miklinti savo plunksną. Šalia to
savo pašaukimo — mokslo bei visuomenės atkrikščioninimo spaudos
pagalba bei tiesioginiu kreipimusi į paprastus žmones — Dovydaitis
nieko kito nematė. Jam paaukojo savo gabumus, išteklius, gyvenimo
smagumus, visą savo laiką, net poilsį bei atsigavimą šeimoje.
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Kulinarijai jis buvo abejingas. Kai pradėjo į Lietuvą plaukti
apelsinai ir bananai, jis demonstratyviai gynė lietuviškąsias «rapuo
kėles». Jis negėrė alkoholinių gėrimų ir nerūkė. Važinėdavo tik
trečia klase. Santaupas sukišo į savo žurnalus ir į «keliones po žmo
nes ».
Savo veikime dėl galimų neigiamų pasekmių Dovydaitis sau
nekvaršino galvos. Kai jis 1932 m. tautininkų režimo buvo įkištas
į kalėjimą ir 1936 m. atleistas iš universiteto, jis tai laikė natūraliu
reiškiniu ; nes kas kovoja, tas turi ir pernešti sunkumų, jis sakydavo.
Bet Dovydaitis nebuvo be ambicijos. Jį, pav., užgavo, kad
A. Smetona, kurio įpėdiniu jis tapo 1913 m. Vilties redaktoriaus
kėdėje, jį laikė netinkančiu tokiai svarbiai vietai. Dovydaitis taip
pat užsigavo, kai 1919 m. kairieji jo sudarytąjį ministerių kabinetą
vadino «rožančininkų kabinetu ». Kodėl jį taip ironizavę anuomet
nesudarė vyriausybės? Gal padėtis jiems atrodė perdaug rizikinga.
Nepatiko jam ir kai 1927 m. savieji jo neišrinko vyriausiu ateitinin
kų vadu. Neiškentė tada nepaleidęs špilkos į « parfumuotąjį Staselio
dvarą ». Priešingai, jis buvo patenkintas, kai 1936 m. ateitininkai jį
Kaune viešai pagerbė. Paklaustas, kodėl sutiko būti tokio viešo
išgarbinimo objektu, jis vaiko naivumu atsakė: «Po mirties neiš
girsiu, kaip vertina mane. O tai noriu žinoti». Tačiau apskritai
imant, Dovydaitis buvo kuklus, net nusižeminimo pilnas žmogus.
Apaštalaudamas po visą Lietuvą, jis kartais juokais save vadino
« puskunigiu », o artimieji jo draugai jį buvo praminę « kiek šiurkštes
niu Šv. Pranciškaus broliu ». Neabejotina, kad jis buvo kunigiškos
sielos žmogus. Nenuostabu todėl, kad 1940 m. įsibrovę bolševikai
įkišo jį į kalėjimą ir ištrėmė į Sibirą. Iš ten mus pasiekė gandai, jog
jis — kadangi jo šeima buvo nesugrąžinamai išblaškyta Sibire,
Lietuvoje ir vakarų Europoje — ten slaptai buvęs įšventintas į
kunigus. Šitose pogrindy vykdomose pareigose jis ir miręs 1943 m.
pavasarį.
Dovydaitis apie save. Ateitis, 1936 m., 451-454 ir 468-469 (auto
biografinių metmenų žiupsnelis). Naujoji Vaidilutė, 1936 m., 483493 ir 1937 m., 81-85 (ankstybiausios vaikystės atsiminimai). Lie
tuvos Darbininkas, 1929 m., 4-7 nr. (su draudžiama spauda ir pra
džios mokykla susiję ankstybiausi atsiminimai). Lietuvos Mokykla,
1919-1920 m., 590-602 ir 1925 m., 406-408 (iš Veiverių mokytojų
seminarijos 1903-1905 m.) ; be to, 1937 m., 12 nr. (su to žurnalo
steigimu susiję atsiminimai vokiečių okupacijos metais Kaune).
Ateitis, 1935 m., 399-405, 528-536 ir 1936 m., 31-35 (1905-1911 m.
atsiminimai, taip pat apie Ateities įkūrimą ir ateitininkų pradžią),
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362-368 (santykiai su kun. Dambrausku-Jakštu Kaune 1909-1911 m.),
451-454 (Šiek tiek apie save, ligi 1936 m.).
Kiti apie Dovydaitį. M. Reinys : Židinys, 1926 m., 298-303.
St. Kolupaila ir P. B. Šivickis : Kosmos, 1930 m., 226-233. Al.
Stulginskis: Rytas, 1936.II.1, 26 nr. Senasis Meškus (vysk. J.
Staugaitis) : Rytas, 1936.II.8, 32 nr. J. Grigaitis : Lietuvos Mo
kykla, 1936 m., 349-358. J. Žagrakalys : Naujoji Vaidilutė, 1936 m.,
478-483. L. Gira, St. Kolupaila, M. Krupavičius, K. Pakštas,
K. Paltarokas, M. Reinys, St. Šalkauskis ir kiti: Ateitis, 1936 m.,
449-487 (50 metų amžiaus sukakties proga). St. Šalkauskis : Židi
nys, 1936 m., 413-424 (su stambesnių raštų bibliografija). J. Eretas
ir St. Kolupaila : L. K. Mokslo Akademijos Suvažiavimo Darbai,
1936 m., II, 446-456 (su platesne, bet nepilna raštų bibliografija).
Vysk. K. Paltarokas : Panevėžio Garsas, 1937.III.13, 11 nr. J. Bra
zaitis : Ateitis, 1937 m., 2 nr. M. Pečkauskaitės laiškai Pranui Do
vydaičiui : Athenaeum, 1935 m. Kaune. Lietuviškoji Enciklopedija,
1937 m., VI 1327-1331 (sustatyta V. Biržiškos pagal Dovydaičio
patiektus duomenis). Lietuvių Enciklopedija 1955 m. (S. Boston.
USA), V, 141-144 (sustatyta Š. Sužiedėlio). J. Eretas : Aidai, 1958
m., 2 nr. (Brooklyn, USA). J. Eretas, Stasys Šalkauskis, Broo
klyn, 1960 (Šalkauskis ir Dovydaitis, 121-127 ps.).
Šaltiniai. Šį nekrologą sustačiau pasinaudodamas daugiausia
šiais šaltiniais: 1. Straipsniu apie Dovydaitį, tilpusiu 1937 m. Lie
tuviškoje Enciklopedijoje. Jam duomenis patiekė pats Aprašytasis,
kurio medžiagą dar kiek sutvarkė L. E. redaktorius V. Biržiška.
2. Straipsniu, kurį buvęs Dovydaičio mokinys S. Sužiedėlis, vyriau
sias ateitininkų vadas, 1955 m. parašė Lietuvių Enciklopedijai (S. Bos
ton, Mass., USA). 3. Pranešimu vieno iš Dovydaičio vaikų iš 1958 m.
4. Straipsniais, kuriuose Dovydaitis ir St. Šalkauskis aprašo vienas
kitą. 5. Vienminčių pasisakymais (pav., J. Brazaičio, J. Griniaus,
A. Maceinos). 6. Savo įspūdžiais iš mūsų nuo 1919 iki 1940 m. tru
kusios draugystės.
Juozas Eretas
Bazelis, Šveicarija

