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JAUNIMO MOKYTOJAS IR BIÈIULIS
A Teacher and Friend of Youth
SUMMARY
In the article, the Ateitininkø federacija and its founder are described and discussed. The federation
was established by Pranas Dovydaitis and its activity was directed towards the protection and promotion
of Catholicism by pedagogical, political and other means. By his academic and public activities, but
also by his own private life, the founder was an example to follow for the young members of the
federation. Even in the hardest circumstances, Dovydaitis remained faithful to his principles.

J

oks Prano Dovydaièio straipsnis ar jø
visuma nedaro tokio áspûdþio, kaip jo
biografijos skaitymas. Tai istorija þmogaus, iðaugusio á mokslo ir dvasios galiûnus. Ne tik ásteigusio ateitininkø organizacijà, bet ir palikusio labai darbðtaus, valingo ir pincipingo krikðèionio
pavyzdá. Þvelgiant á jo gyvenimà susidaro áspûdis, jog tai buvo proto, atminties, energijos ir darbðtumo genijus viename asmenyje, kuriam analogø Lietuvoje vargu ar galima surasti.
Ateitininkiðkas Dovydaièio bûdas
brendo nuo vaikystës. Bûdamas vyriausias penkiolikos vaikø ðeimoje, turëjo
jaustis visos vaikø kuopos globëju. To-

kioje ðeimoje vyrauja ne ágeidþiai, bet
pareiga ir atsakomybë. Ko gero, gimtøjø namø mokykla ir buvo svarbiausias
Prano universitetas.
Mokymasis Veiveriø seminarijoje labai sustiprino Dovydaièio tautinæ savigarbà, nes rusofilai mokytojai, nuolat
niekindami lietuvybæ, ambicingà suvalkietá darë ne tik sàmoningu lietuviu, bet
ir iðugdë atsparumà visoms rytietiðkoms
átakoms. Bûtent èia jis iðmoko atsikirsti
ðaipokams ir áþeidëjams. Seminarijoje pasiþymëjæs rimtumu ir gabumais, Dovydaitis buvo nepralenkiamas pirmûnas.
Net vyresniøjø kursø seminaristai kreipdavosi á já pagalbos, kad uþ juos atliktø
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namø raðto darbus. Jau pirmaisiais
mokslo metais ásijungë á slaptà lietuviø
moksleiviø bûrelá, kuris uþsiëmë draudþiamos lietuviðkos spaudos skaitymu ir
platinimu. Ðios mokyklos koridoriuose
buvo uþraðai, draudþiantys lietuviðkai
kalbëti. Inspektoriai lietuviø tautiná veikimà laikë politikavimu, pavojingesniu
uþ netinkamà elgesá, todël net skatino
amoralius poelgius, kad tik atitrauktø
nuo to baisaus politikavimo: Gerkit,
kortuokit, kà kita darykit, tik politikos
nelieskit  mokë vienas inspektorius.
Dël ðiurkðtaus inspektoriaus elgesio
1904 m. gruodþio mënesá seminarijoje
prasidëjo mokiniø streikas, kuriame dalyvavo ir Dovydaitis, kaip I kurso seniûnas. Streikas pralaimëjo, o dël jo organizavimo Dovydaitá ir kitus kaltininkus
tardë atvykæs Suvalkø gubernijos mokyklø direktorius. 1905 m. gruodþio mënesá Veiveriø seminarijoje kilo kitas
streikas, kuris siekë ágyvendinti kà tik
ávykusio Didþiojo Vilniaus seimo nutarimà mokyklø klausimu: Kadangi dabartinë mokykla yra tik iðtautinimo ir iðtvirkimo árankiai, tai reikia visas tokias
mokyklas paversti grynai tautiðkomis,
kur mokslas bûtø iðguldomas prigimta
kalba ir kad patys to kraðto þmonës
rinktø sau mokytojus. Seminaristø susirinkime iðrinktoji komisija parengë seminarijos vadovybei peticijà, kurioje buvo reikalaujama dëstyti gimtàja kalba,
nenaudoti tendencingø istorijos vadovëliø, paðalinti inspektoriø Keslerá. Peticijà pasiraðë 65 seminaristai. Seminarijos
pedagogø taryba paskelbë paðalinanti
visus pasiraðusius mokinius ir nutraukianti mokslà seminarijoje. Tada ið Gar-

liavos atvyko Lietuvos mokytojø sàjungos atstovas Juozas Jasaitis, jo vadovaujami mokiniai suraðë naujà peticijà, kurioje buvo iðkelti papildomi reikalavimai, tarp jø ir esamus mokytojus pakeisti lietuviais ar bent lietuviðkai mokanèiais. Paskutinis peticijos punktas skelbë: Kol bus ávykdyti mûsø reikalavimai, mokslà nutraukiame. Peticijà pasiraðë 122 moksleiviai. Kadangi valdþia
mokiniø reikalavimø netenkino, o pasiraðiusieji mokiniai á seminarijà negráþo,
tai tø mokslo metø antràjá pusmetá seminarija beveik neveikë. Taèiau kitais metais daugelis mokiniø sugráþo á seminarijà, kurioje ávyko nemaþai permainø:
leista kalbëti lietuviðkai, padvigubintas
lietuviø kalbos pamokø skaièius, iðkeltas inspektorius Kesleris. Kadangi ne visi seminaristø reikalavimai buvo ávykdyti, Dovydaitis praðymo vël priimti já á
seminarijà nepateikë. Taip ið seminarijos
jis iðëjo kaip uþsispyræs revoliucionierius, savo tautos teisiø ir orumo gynëjas. Jis nusprendë savarankiðkai iðmokti
visà gimnazijos kursà ir laikyti egzaminus eksternu. Nors beveik niekas tokio
sumanymo sëkme netikëjo, bet atkaklus
jaunuolis visomis jëgomis kibo á mokslà: dirbdamas ûkyje, jis visur su savimi
neðiojosi knygà, skaitymui iðnaudodamas kiekvienà laisvà minutëlæ. Vakare
paskutinis ëjo miegoti, o anksti rytà kartu su tëvu eidavo dirbti. Nuo 1907 m.
pavasario Dovydaitis per metus pasirengë egzaminams ið viso gimnazijos kurso, o 1908 m. birþelio mënesá Marijampolëje iðlaikë egzaminus ir gavo gimnazijos baigimo liudijimà. Tai buvo apylinkëje negirdëtas ávykis, kad kaimo vaikas,
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nei dienos nelankæs gimnazijos, per vienerius metus jà baigtø! Tokiu bûdu Dovydaièiui atsivërë durys á studijas universitete. 1908 m. jis ástojo á Maskvos uni-

versiteto Teisës fakultetà, kurá 1912 m.
baigæs, tæsë mokslus Istorijos ir filologijos fakultete. Èia iðmoko rusø, vokieèiø,
prancûzø ir anglø kalbas.

AKTYVUS KATALIKAS
1910 m. Dovydaitis atsigræþë á pasaulëþiûros reikalus, o kartu jo gyvenimas ir veikla pradëjo ágyti prasmingà
tikslà. Tuo metu Rusijos mokyklose besimokanèiø lietuviø tarpe buvo ásigalëjusi mada atsisakyti tamsaus tëvø tikëjimo, o kartu ir religinës praktikos.
Dovydaitis nebuvo atsivertëlis ið kito tikëjimo ar ið ateizmo. Tuomet jo aplinkoje vyravusi antikristo dvasia privertë
atsigræþti á gimtosios katalikybës gelmes
ir tai padarë já kovojanèiu krikðèionimi.
Jis nepasuko kunigystës keliu, tam turëdamas savø argumentø: Bûdamas pasaulietis, maþiau negu kunigas varþomas ir mokslu ginkluotas, galësiu lengviau prieiti prie mokytesniø þmoniø bei
platesnës visuomenës ir juos paveikti.
Kaip pastebëjo Z. Ivinskis: Ið rytø ateinanti dechristianizacijos banga, atrodë,
greit uþlies ir paskandins visà mûsø inteligentijà. Ir ðtai, Dovydaitis skuba pirmasis statyti pylimà tai uþtvankai, kuri
turëjo sulaikyti lietuviø ðviesuomenës
nukatalikëjimà.
Dovydaitis ir jo bendraminèiai tikëjo, kad moksleiviai ir mokslas padës sustiprinti krikðèionybæ, nors tuo metu ðis
jaunimas pasireiðkë kaip aktyviausias
krikðèionybës neigëjas. Dovydaitis buvo
pirmasis studijuojantis lietuvis, kuris ryþosi tokià ateizacijos bangà sustabdyti.
Pirmasis jo þingsnis buvo þurnale Draugija iðspausdintas poleminis mokslinis
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straipsnis Ðis tas apie darvinizmà ir p. Aviþonio principus. Tais paèiais metais Draugijoje jis pradëjo spausdinti dvi stambias
studijas: Biblija ir Babelis ir Kristaus problema. Meèislovo Reinio manymu, ðitie
straipsniai buvo paraðyti su tokia erudicija ir tokiu brandumu, kad jø kiekvienas vertas yra daktaro laipsnio. Kasmet á lietuviðkus leidinius Dovydaitis
paraðydavo straipsniø, kuriø bendra apimtis sudarydavo 200 puslapiø. 1911 m.
ëmësi redaguoti Ateitá, kurios pirmasis
numeris iðëjo tø metø vasará. Pirmajame
Ateities numeryje iðspausdinti Trys pamatiniai klausimai tapo ateitininkø organizacijos svarbiausiu impulsu. Atsakymui á ðiuos klausimus buvo skirtas visas straipsnis, kurio esmæ ðiandieniniam
skaitytojui galima taip perteikti:
1. Kuo mes save vadiname ir kodël?
 Þmogus ir þmonija, kaipo neturinti savyje savo egzistavimo prieþasties, negali
absoliuèiai þinoti ir sau skirto tikslo, negali þinoti á já vedanèiø keliø, negali þinoti savo gyvenimo pareigø. Kad þmonija tikrai, aiðkiai suþinotø tikrà savo buvimo tikslà, pats Dievas jai tà tikslà apreiðkë ir parodë á tà tikslà vedantá kelià.
 Kristus apreiðkë, koks yra tikrasis þmonijos gyvenimo tikslas, nurodë kaip þmogus turi gyventi norëdamas tà tikslà pasiekti, parodë á tà tikslà vedantá kelià ir
atskleidë kas laukia pasiekus tikslà.
 Priimdami Jëzaus Kristaus þodþius, kaip
Dievo þodþius, mes save vadiname Kristaus krikðèionimis.
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2. Kà mes matome aplink save?
 Mûsø gadynëje daugelis atsisako nuo
gyvojo Dievo, nuo DievoKristaus ir Jo
tiesos.
 Iðsilaisvinæs nuo Dievui tarnavimo (þmogus) pateko á nuodëmës vergijà ir jos despotizmà.
 Þmoguje prasideda irimo procesas, nes
alkstanèiai sielai nëra maisto, trokðtanèiai
nëra gërimo.
 Didþiausias ðiø dienø gyvenimo idealas,
tai patenkinimas aukðtesnës ar þemesnës
instinktø ir geiduliø rûðies. Bakchus ir
Venera atranda vis daugiau iðpaþinëjø.
 Mûsø laikais kentëjimai daug didesni ir
blogis daug intymesnis negu kada nors
kitados.
3. Mûsø pareigos, siekiai ir keliai á juos?
 Pasilikæ Kristaus Baþnyèioje, kuri yra paties Kristaus kûnas, mes visam pasauliui
sakome: Instaurare omnia in Christo
(Ef 1,10)  viskà atnaujinti Kristuje! Tai
sakantieji prisiimame svarbiausià pareigà atnaujinti Kristuje savo gyvenimà...
 To siekiant mes turime iðdrásti tapti ir
pasirodyti tikrais krikðèionimis: neðnairuokime ir kitø neplûskime kad jie nekrikðèionys, bet patys tapkime krikðèionimis.
 Turime savo praktiniame gyvenime árodyti, kad Kristaus gyvenimas yra mums
faktas, kad Kristus faktiðkai ir dabar gyvena, ir gyvena mûsø tarpe. To siekiant
pirmiausiai reikia paruoðti Kristui vietà
mûsø tarpe, atsisakant nuo visø kitø dievø, atsisakant nuo stabmeldybës.

Skaitant tokius Dovydaièio þodþius
atrodo, kad jie paraðyti kà tik pasibaigus Vatikano II Susirinkimui, o ne beveik prieð 100 metø! Tai ið tiesø buvo
tëvas naujojo sàjûdþio, kurio mintys kilo ið Baþnyèios gelmiø, ið paties Kristaus, su kuriuo jis kasdien bendravo.
Prieð pradëdamas kurti katalikiðkà
draugijà ir steigdamas Ateities laikraðtá,
Dovydaitis Maskvoje pirmiausia kreipësi á kunigà E. Paukðtá, kad ðis iðklausytø jo iðpaþinties. Po to tris dienas
kun. E. Paukðtis rasdavo Dovydaitá baþnyèioje besimeldþiantá ir bepriimantá
Ðventàjà Komunijà. Taip kilo atsakymai
á Tris pamatinius klausimus, kurie tinka ir
nûdienai.
Anuomet katalikai Baþnyèià suvokë
kaip kovojanèià, todël daugelis laikë
ðventu reikalu kovoti su kitatikiais ir kitaminèiais, o sergant tokia kovine dvasia, lengva pereiti prie kovos su kitatauèiais ar kitokio socialinio sluoksnio þmonëmis. Neapykantos dvasia visada ieðko ir randa kovos objektø. Dovydaitis,
kaip pasaulietis, tokioje aplinkoje skelbë naujus, tai yra, evangelinius principus: neðnairuokime á nekrikðèionis, bet
pirmiausiai patys tapkime tikrais krikðèionimis. Tai pamatinë pozicija, nuo
kurios turi prasidëti visø kitø gyvenimo
srièiø atnaujinimas.

SÀJÛDÞIO ÁKVËPËJAS
Dar 1908 m. lietuviai katalikai pradëjo svarstyti katalikiðkos inteligentø organizacijos steigimo klausimà. Kunigai
V. Jurgutis, Pr. Kuraitis, M. Vaitkus ir
J. Galdikas Kaune buvo surengæ specia-

lø pasitarimà. Pr. Kuraitis ir M. Reinys
tuo tikslu ávairiems asmenims iðsiuntinëjo po 150 laiðkø. Liuvene 1910 m. ásikûrë studentø klierikø sàjunga. Taèiau
katalikai moksleiviai pradëjo burtis tik
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iðëjus Ateièiai  1911 m. Dovydaitis apie
tai yra sakæs: Ateitininkai savo vardà
gavo nuo Ateities laikraðèio; ateitininkija savo esme ir dvasia nuo pat pradþiø
nebuvo Vakarø Europoj mokslus einanèiø lietuviø kunigø organizacija, o Rusijos universitetuose ir Lietuvos rusiðkose mokyklose (gimnazijose ir kitose) besimokanèio pasaulietiðkojo abiejø lyèiø
lietuviø jaunimo sàjûdis.
Vertas dëmesio buvusio Ateitininkø
federacijos vado J. Girniaus pasisakymas
apie Dovydaièio reikðmæ ateitininkijos
judëjimui: Norint organizacijos atveju
vartoti tëvo þodá, uþ idëjà bei impulsà,
net uþ pradinæ organizacinæ iniciatyvà
svarbiau yra atitinkamo sàjûdþio faktinis sukûrimas. O ðita prasme neabejojamai pagrindinis ateitininkijos sàjûdþio
kûrëjas yra Dovydaitis.
Taèiau pats Dovydaitis uþ ateitininkijos kûrimo darbà buvo ne kam kitam, kaip tik Dievo Apvaizdai dëkingas. Reikëjo ne þmogiðko ákvëpimo,
kad ryþtumeis padaryti Dievo tiesà savo gyvenimo faktu. Lietuvos ðviesuomenës sukrikðèioninimà Dovydaitis laikë savo paðaukimu ir gyvenimo misija.
Kadangi tuo metu buvo svietiðkë studentija apsamanojusi, todël jis dëjo viltis á bûsimàjà studentijà, nes moksleiviuose ateitininkø idëjos rado gerà dirvà: Tai matydamas, að tiesiai ið odos
neriuosi, kad tik bûtø Ateityje duodama
tai, kas jiems labiau pageidaujama.
Tuo metu lietuviø moksleiviø tautinis susipratimas buvo labai menkas.
Daugelyje Lietuvos mokyklø lietuviø
kalba nebuvo dëstoma, o ir patys mokiniai gimtosios kalbos nenorëjo moky-
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tis. Net Kaune, valstybinëje berniukø
gimnazijoje, kurioje 19061909 m. lietuviø kalbà dëstë Lietuvos mokytojø patriarchas T. Þilinskas, mokiniø skaièius
nuolat maþëjo. Kaip savotiðka prieðprieða rusinimui, visose Lietuvos mokyklose vyko lenkëjimas, neþiûrint á tai, kad
lietuviðkos spaudos draudimas jau buvo atðauktas. Praëjus 30 metø po Auðros pasirodymo, tautinë sàmonë Lietuvos mokyklose blëso.
Ypatingai sparèiai lietuvës sulenkëdavo mergaièiø gimnazijose. Norëdamos kuo greièiau atsikratyti muþikiðkos lietuviø kilmës, stengësi kuo greièiau pramokti lenkiðkai, skaityti lenkiðkas knygeles ir maldaknyges. Net tokiø
lietuviðkø miestø progimnazijose, kaip
Raseiniai ir Telðiai, atsirasdavo tik viena kita lietuvybæ puoselëjusi moksleivë.
Jei mergaites mokyklose vaizduoti
bajoraites skatino sëkmingesnio flirto
siekis, tai berniukai uoliai verþësi á vyrus rûkydami, girtaudami ir loðdami
kortomis. Moralinës brandos ir idealizmo stoka gaubë visas mokyklas. Laimë,
tuo metu pasirodþiusi Ateitis buvo netikëtas ðvyturys prieblandoje, nes palietë
visiems artimas temas. Beveik visi lietuviai moksleiviai buvo kilæ ið krikðèioniðkø ðeimø, todël dràsus niekinamo tëvø
tikëjimo gynimas patraukë dëmesá. Kartu buvo keliami svarbûs Lietuvos istorijos ir lietuviø tautos teisiø klausimai 
juk, pasirodo, mûsø istorija yra didi ir
garbinga, tad kodël turëtume gëdytis savo kilmës, kodël svetimieji turëtø varþyti mûsø teises? Nenuostabu, kad jau pirmaisiais Ateities leidimo metais beveik
kiekvienoje gimnazijoje ásisteigë viena,
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dvi ar net trys ateitininkø kuopos. Gilios minties ir dràsûs Dovydaièio
straipsniai buvo skaitomi ir ateitininkø
bûreliuose diskutuojami: pasaulëþiûros,
Lietuvos istorijos, lietuviø tautos teisiø
klausimais.
Ateities pasirodymas ir moksleiviø
katalikiðko sàjûdþio kilimas nepatiko
ateistiðkai nusiteikusiems liberalams, leidusiems laikraðtá Lietuvos Þinios bei jo
priedà moksleiviams Auðrinæ. Jø ásitikinimu, naujos idëjos turi ateiti ne ið Dievo, bet ið þmoniø galvø, todël idealizmas esàs nuosmukio srovë, o atitinkamai  ir ateitininkø judëjimas. Ateitis á
tokius priekaiðtus reaguodavo, taèiau
santûriai ir be pykèio. Lietuvos mokyklose ateitininkø skaièius sparèiai augo ir
jie greitai ëmë virðyti liberaliai ar bedieviðkai nusiteikusiø moksleiviø skaièiø.
Ateitininkai moksleiviai rengë kasmetinius slaptus suvaþiavimus, apie kuriuos vieðai nebuvo raðoma. Ádomu, kad
katalikai studentai rûpinosi ateitininkiðka veikla daugiau moksleiviuose, negu
savo tarpe. Kuopas lankydavo slapyvardþiais pasivadinæ paskaitininkai, nurodydavo veikimo kryptá ir uþdavinius,
bet neduodavo veikimo programos. Planingai buvo mokomasi tik Lietuvos istorijos. Tai atitiko to meto poreikius: religiniam lavinimuisi tuo metu nebuvo
didesniø kliûèiø, o patriotinio sàmoningumo teko semtis ið slaptø nesuklastotos Lietuvos istorijos studijø. Sàmoningai buvo ugdoma stipri opozicija Rusijos valdþiai, siekiant lietuviø tautai iðkovoti jai priklausanèias teises. Krikðèioniðkojo sàmoningumo ugdymas padëjo
augti ir patriotiniam jausmui  solidarumui su savo tëviðke, tauta ir Tëvyne, to-

dël ne tik buvo domimasi Lietuvos praeitimi, bet ir tautosaka, bendraujama su
Lietuvos kaimø jaunimu.
Dovydaitis ne tik raðë, bet ir aktyviai
dalyvavo Maskvos lietuviø gyvenime,
studentams skaitë referatus. Jo straipsniai Lietuvoje buvo aptarinëjami slaptuose ateitininkø bûreliuose, o jis pats
vasaros atostogø metu dalyvaudavo
moksleiviø ir studentø ateitininkø susibûrimuose. Kaunas, kur buvo leidþiama
Ateitis, buvo to sàjûdþio centras. Kaip
liudija kan. P. Dogelis: kai ateitininkø
atstovai ið kitø miestø atvaþiuodavo
Kaunan á metines konferencijas, daugiausia uþimponuodavo Dovydaitis.
Iki I Pasaulinio karo ateitininkai sudarë ne ið virðaus suorganizuotà struktûrà, o katalikiðkà jaunimo sàjûdá. Kuopas organizavo tokiai veiklai paðauktas
ir tinkamas jaunimas, daugiausia inspiruojamas kan. P. Dogelio, bet Dovydaitis,
jo liudijimu: vadovavo visam ateitininkø judëjimui. Jis buvo ákvëpëjas, bet
pats asmeniðkai kuopø nei skyriø neorganizavo, neðaukë suvaþiavimø ir nenarpliojo organizaciniø klausimø. Jis buvo
ideologinës minties ugdytojas, o praktiniais organizavimo bei instruktavimo
reikalais Lietuvos mokyklose rûpinosi
E. Draugelis, V. Endziulaitis, sesuo Magdalena, P. Radzevièa, P. Grajauskas,
K. Bizauskas ir daugelis kitø entuziastø.
Ypatingai tam reikalui talkino kanauninkas P. Dogelis, kurio butas Kaune buvo
tikras ateitininkø centras. Èia jaunuoliai
buvo pamaitinami ir apnakvyndinami,
lyg bûtø savo tëvø namuose.
Rusijoj karo metais ateitininkai sutelkë virð 700 nariø, kuriø veikla vëliau turëjo didelës reikðmës Nepriklausomybës
LOGOS 50

2007 SAUSIS  KOVAS

27

P E T R A S P L U M PA

kovose. Prelato M. Krupavièiaus þodþiais: ateitininkai buvo savanoriø sàjûdþio pradininkai, jie sudarë virð 90 proc.
pirmøjø karo mokyklos mokiniø. Lenkams 1920 m. puolant Vilniø, ateitininkø centre neliko në vieno þmogaus  visi iðvyko ginti savo sostinës.

Ateitininkai buvo aktyvûs ne tik
ginant tëvynæ, bet ir jà kuriant. Ið jø
A. Stulginskis buvo iðrinktas Lietuvos
Respublikos prezidentu, M. Krupavièius, L. Bistras, E. Draugelis, K. Bizauskas, V. Jurgutis, M. Reinys, V. Èarneckis,
Z. Starkus tapo ministrais.

ASMENYBË SKURDE
Pradëjæs redaguoti Ateitá Dovydaitis
gyveno materialiai labai skurdþiai, nes
mokslo ir þiniø siekimas, visuomeninë
katalikiðka veikla jam buvo svarbiausia.
Daþnai neturëdavo lëðø maistui, vaikðèiojo suplyðusiais batais, todël negalëdavo dalyvauti iðkilmingesniuose Maskvos
studentø susirinkimuose. Ið Draugijos
þurnalo gavæs pirmàjá honorarà, tuoj nuskubëjo á knygynà pirkti naujø knygø.
Taip dar studijuodamas sukaupë bibliotekà, kurià sudarë daugiausia krikðèioniðko turinio knygos. Jo studentiðkame
kambaryje Maskvoje knygø rietuvës bu-

vo sukrautos ligi lubø. Ir tëviðkëje Runkiuose jo kambario suolai ir kampai buvo apkrauti knygomis.
Savo sumanymø nesistengë ágyvendinti namiðkiø sàskaita. Sugráþæs atostogø á Lietuvà, paprastai ið savo tëviðkës á Kaunà ateitininkø reikalais ateidavo pësèias. Mokslas, kûrybinis darbas ir
apaðtalavimas nukreipë Dovydaièio dëmesá nuo medþiaginiø sunkumø ir nuo
rûpinimosi net savo iðvaizda. Visai
nesidomëjo turto kaupimu, juo labiau
pramogomis ir beprasmiais pasilinksminimais.

REDAKTORIUS
1913 metais Dovydaièio gyvenime
ávyko netikëtas posûkis. Dar 1907 m. Vilniuje kun. J. Tumo-Vaiþganto ir A. Smetonos ásteigtas laikraðtis Viltis nebepateisino steigëjø-dalininkø lûkesèiø  nors
laikraðtis buvo leidþiamas uþ katalikø pinigus, jame vis daþniau pasirodydavo
katalikams nepriimtinø raðiniø, ypaè nukreiptø prieð ateitininkus. Redaktoriø
grupei atrodë, kad jaunimo bûrimasis
katalikiðku pagrindu kelia pavojø tautinei vienybei, kad ateitininkø vieðas katalikiðkumo demonstravimas be reikalo at-
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stumiàs kitaip nusistaèiusius tautieèius.
Tai reiðkë, kad ne Kristus yra kelias, tiesa
ir gyvenimas, o tauta ir jos vienybë. Laikraðèio steigëjams-dalininkams tokia filosofija nebuvo priimtina. Kadangi ið 150
dalininkø 138 buvo kunigai, todël Vilties
dalininkø suvaþiavimas redaktoriaus
A. Smetonos pavaduotoju iðrinko Dovydaitá. Redaktorius tai suprato kaip nepasitikëjimo pareiðkimà ir su visais savo ðalininkais ið redakcijos pasitraukë.
Vilties redakcijai pasikeitus iðsiskyrë
tautinës ir katalikiðkos pakraipos visuo-
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menës sroviø bendradarbiavimas. Vienà
srovæ sudarë formalûs katalikai, vengiantys vieðai save tokiu vardu vadinti,
bet daugiau akcentuojantys tautinius siekius, o kitos krypties atstovai nesigëdijo
katalikø vardo ir manë, kad nukrikðèionëjimà gali sulaikyti atviras religingumas
ir rûpestis visuomeniniais tautos reikalais. Jø aktyvus katalikiðkumas reiðkësi
kartu su lietuviðkuoju patriotizmu. Laikas parodë, kad bûtent ðios srovës atstovai sulaikë Lietuvos nukrikðèionëjimà ir
iðugdë tikrø patriotø kartà.
Katalikams patiko, kad ateitininkai
nesibijo katalikø vardo ir kad savuoju
ðûkiu pasirinko  Visa atnaujinti Kristuje! Dovydaièiui ðis ðûkis nebuvo tik etiketë, bet visiðkai realus gyvenimas. Jis
giliai ðia tiesa tikëjo, ja gyveno, jà iðpaþino ir kitiems skelbë. Tai nebuvo ateitininkø tik religinës praktikos propagavimas, kaip kad melagingai buvo raðiusi
Viltis, bet krikðèioniðkø principø ágyven-

dinimas, dorinis ugdymas, duoto þodþio
laikymasis, tuðèiø plepalø vengimas ir
t.t. Todël leidëjai prikalbino Dovydaitá
laikinai nutraukti studijas ir imtis Vilties
redagavimo, nes tinkamesnio uþ já pasaulieèio tuo metu nebuvo. Dovydaitis
sutiko, ir tai rodo, kad katalikiðkos
spaudos leidimà jis laikë svarbesniu dalyku uþ savàsias studijas universitete.
Pasitraukus ankstesnei redakcijai,
Viltá Dovydaièiui teko redaguoti tik dviese su Liudu Gira. Èia ir pravertë Dovydaièio sukauptos ávairiapusës þinios.
Laikraðtis, kuris ligi tol iðeidavo 3 kartus per savaitæ, 1913 m. pabaigoje tapo
dienraðèiu, su mënesiniu mokslo ir literatûros priedu. Dovydaitis vengë kovoti su tautininkais, bet laikraðèiui suteikë pozityvø katalikiðkà turiná, ypaè atremiant kairiøjø antpuolius prieð krikðèionybæ. Tik 1915 m. vokieèiams uþëmus Vilniø, Vilties leidimas buvo nutrauktas.

PEDAGOGAS
Prasidëjus karui Dovydaitis neliko
nuoðaly. Lietuviø draugija nuo karo nukentëjusiems ðelpti átraukë já á savo centro komitetà. Katalikiðka Saulës draugija Kaune
ásteigë pirmàjà lietuviðkà Saulës gimnazijà, kuriai kelis mënesius vadovavo kun.
K. Ðova, vëliau steigëjai pakvietë jai vadovauti Dovydaitá. Jam perëmus vadovavimà, gimnazijoje buvo ávesta drausmë, paskirti klasiø auklëtojai, sudarytas
pamokø tvarkaraðtis, ávesti paþymiø
þurnalai ir dienynai. Dovydaitis paskelbë, kad gimnazija yra lietuviðka, o pagrindinë kalba  lietuviø. Iki tol visos

mergaitës, gal vaizduodamos bajoraites,
tarpusavyje kalbëdavosi tik lenkiðkai.
Nepatenkinti keli mokiniai ið mokyklos
iðëjo, bet kiti ëmë kalbëti lietuviðkai. Pats
Dovydaitis ið pradþiø gimnazijoje dëstë
lietuviø kalbà ir literatûrà bei visus dalykus, kuriø nebuvo kam dëstyti: lotynø
kalbà, visuotinæ istorijà, gamtà.
Vokieèiø okupacinis reþimas buvo
þiauresnis uþ rusiðkàjá: þmonës badavo,
buvo apsunkintas miestieèiø susisiekimas su kaimais, uþ maþiausius valdþios
potvarkiø nepaisymus gyventojai buvo
baudþiami kalëjimu ar tremtimi. GimnaLOGOS 50
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zijà nuolat moraliðkai terorizavo vokieèiø valdþios paskirtas inspektorius, kuris
net buvo paðalinæs direktoriø ið pareigø,
kad nesutiko padidinti vokieèiø kalbos
pamokø skaièiaus. Dovydaitis nenusileido, todël buvo nubaustas 100 markiø
bauda, bet á pareigas gràþintas.
Mokiniø atsiminimuose Dovydaitis,
kaip mokytojas, buvæs reiklus ir teisingas: nepaperkamas nei aðaromis, nei dorybëmis. Stengësi mokinius iðmokyti
darbðtumo, tiesiog reikalaudavo, kad
laikas nebûtø tuðèiai leidþiamas. Uþ
praþangas bausdavo, bet nerodydavo
neapykantos. Vietoj pamokslavimø vartojo aðtrius liaudiðkus þodþius, kurie
veikë geriau uþ moralizavimà. Jei kuris
mokinys patekdavo bëdon, direktorius
juo pasirûpindavo kaip tëvas.
Rodydamas kitiems pavyzdá, direktorius uoliai lankë pamaldas, daþnai eidavo Komunijos. Ðiuo atþvilgiu jis mokiniams nedarë jokios dvasinës prievartos. Jis leido gimnazijoje laisvai veikti
deðiniøjø ir kairiøjø paþiûrø moksleiviø
bûreliams, kuriø mokytojai nekontroliuodavo. Vëliau vienas mokinys apie

Dovydaitá yra atsiliepæs: Ið visø buvusiø mokytojø man labiausiai imponuoja
direktorius. Tiesus, be jokio iðdidumo.
Pirmàkart savo gyvenime jauèiausi sutikæs tikrà þmogø ir mokytojà. Su juo
bûtø galima ir arèiau susidraugauti.
Dovydaièio asmenybë neturi vienareikðmio apibûdinimo, jis skyrësi ið kitø inteligentø. Buvæs mokinys J. Þmuidzinas savo mokyklos direktoriø taip
prisimena: Matau Pranà Dovydaitá
kaip taurø lietuvá, nemeluotà patriotà,
didelio þmoniðkumo ir dvasinës platybës asmenybæ, kurioje slypëjo kaþkas
graþesnio ir didingesnio uþ dþentelmeno sàvokos esmæ.
1919 m. buvo iðleista pirmoji abiturientø laida. Tuo metu mokiniø skaièius
buvo iðaugæs nuo 277 iki 413. Ðios gimnazijos direktoriumi Dovydaitis buvo
nuo 1916 m. iki 1922 m. vasaros. Gimnazijà suvalstybinus, ji gavo Auðros vardà, o Dovydaitis turëjo ið pareigø pasitraukti. Jo vietà uþëmë bajorø kilmës
M. Birþiðka. Bajoriðkas direktorius daug
kam atrodë tinkamesnis uþ kaimietiðkø
manierø Dovydaitá.

ÐVIETËJAS IR VISUOMENININKAS
Nuo 1916 m. iki 1919 m. Dovydaitis
buvo katalikiðkos Saulës draugijos valdybos pirmininku. Saulës draugija steigë gimnazijas ir progimnazijas: 1917 m.
Birþuose, 1918 m. Utenoje, Telðiuose,
Ukmergëje, Jurbarke, Ramygaloje, 1919
m. Þagarëje, Kraþiuose. Já galima laikyti Lietuviø katalikø mokytojø sàjungos
tëvu, nes, 19201924 m. ðiai sàjungai vadovaudamas, jis padëjo jai pagrindus ir
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nubrëþë gaires ateièiai, leido þurnalà
Lietuvos Mokykla.
Nuo 1927 m. priklausë Katalikø veikimo centro valdybai, o nuo 1931 m. iki
1938 m. buvo jos vicepirmininku. Ðiai
sàjungai priklausë apie 30 jaunimo, moterø, darbininkø, kultûros, sporto ir kitø organizacijø bei draugijø.
Padëjo ásisteigti tretininkams  ðv. Pranciðkaus pasaulieèiø ordinui. Pirmajame
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tretininkø kongrese 1922 m. skaitë dvi
paskaitas apie ðv. Pranciðkø, kurá laikë
tikru krikðèionimi.
Dovydaitis gyveno pagal gilø ásitikinimà, kad krikðèionybë nëra vien galvojimo arba tikëjimo sistema, bet gyva religija, kuri turi parodyti savo tinkamumà kasdieniame gyvenime. Tai reiðkë
ne tik savo paties tobulumu rûpintis, bet
ir vykdyti artimo meilës ásakymà. Þmogaus krikðèioniðkumà jis matavo pagal
visuomeniná jautrumà  kiek jis tikras ir
kiek apsimestinis. Jis ir pats jei kà darydavo, tai ligi galo, visomis jëgomis,
nesvyruodamas, nepaisydamas paðaipø,
nebijodamas plaukti prieð srovæ.
Dviem sparnais krikðèionys ateina á
Dievo karalystæ: nuolatiniu artimu gyvenimu su Dievu ir iðoriniais socialiniais
darbais. Ið vienos pusës, tai akimis nematomas dvasinis gyvenimas, o ið kitos  visø matoma artimo meilës veikla, paþymëta prakaito ir kraujo kvapu. Priklausomai nuo paðaukimo, þmoguje vyrauja
viena ar kita ið ðiø charizmø. Dovydaièio atveju vyravo antroji  socialinës raiðkos pusë. Todël Dovydaitis visà laikà sukosi visuomeniniame gyvenime, o toji
veikla jam nemaþiau atrodë svarbi uþ
mokslinæ veiklà. Ypaè krikðèioniðkajam
darbininkø sàjûdþiui paskyrë daug laiko
ir jëgø. 1929 m. Ateities 4 Nr. jis raðë:
Liaudies ir darbininkø ðvietimas yra
pas mus dar labai apleistas, todël inteligentai turëtø kuo daugiausia jais susirûpinti. Ðio darbo nedirbama, Lietuvos katalikø ðviesuomenë negali tiesiog pateisinti savo egzistencijos.
Gerai suvokë, kad nemaþos dalies
gyventojø skurdas rodo krikðèioniðku-

mo stokà ir didina komunizmo grësmæ.
Laikë, kad ateitininkai privalo á tai atkreipti dëmesá, todël III kongrese, jau
antrà kartà pralaimëjæs ateitininkø vado
rinkimus, jis atkakliai këlë mintá, jog:
reikia labiau rûpintis socialiniu klausimu, kad bûtø galima laimëti visuose
frontuose. Taèiau poniðkumo dvasia
jau buvo ásismelkusi á vyresniuosius ateitininkus, todël kongresas á tai neatkreipë dëmesio ir socialiniai reikalai rezoliucijose neatsispindëjo.
Dovydaitis prisidëjo ákuriant Activitas
korporacijà. Labai palaikë mintá organizuoti Darbo jaunimo sàjungà, priklausë
jos centro valdybai, stengësi visaip remti sàjûdá. Pats nuo 1929 m. iki pat sovietinës okupacijos buvo atsakinguoju Darbininko redaktoriumi. 1934 m. buvo iðrinktas Krikðèioniø darbininkø sàjungos
pirmininku. Toji sàjunga 1940 m. turëjo
daugiau nei 8000 nariø, ið jø  apie 1000
jaunuoliø, veikë 60 skyriø, 15 jaunøjø
darbininkø grandþiø, turëjo 18 sporto
komandø, 18 skaityklø, 12 taupomøjø
saviðalpos kasø, 8 sporto aikðteles. Sàjungos suvaþiavimuose buvo keliami aktualûs reikalavimai: aprûpinti darbininkus
þemës sklypeliais, sudaryti sàlygas pasistatyti namukus, suderinti atlyginimus
su pragyvenimo kainomis, iðleisti asmeninës samdos ástatymà, iðrûpinti senatvës ir invalidumo draudimà ir panaðiai.
Dalyvavo Dovydaitis ir Kaliniø globos
draugijoj, todël á já kreipdavosi á laisvæ iðëjæ kaliniai. Ne vienam tokiam vargetai
jis yra padëjæs surasti darbo ir apsigyventi Kaune. Dovydaièio þodþiais  reikia tà vargà paèiam ant savo sprando pakelti, reikia su vargðu tà vargà iðgyventi.
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Ið kur tokiam átemptam gyvenimui
jis semdavosi jëgø? Apie tai jis pats yra
raðæs 1921 metais: Visose ðiose sunke-

nybëse gaivinuosi að gyvenimu Dievuje, eucharistiniu gyvenimu, be ko að seniai nieko nebûèiau galëjæs nuveikt.

VALSTYBININKAS IR MOKSLININKAS
1917 m. rugsëjo 1822 d. Vilniuje buvo ðaukiama tautos atstovø konferencija, kurioje Dovydaitis buvo iðrinktas á
sudarytàjà Lietuvos Tarybà. Kaip tos tarybos narys, Dovydaitis suvaidino svarbø vaidmená skelbiant Lietuvos Nepriklausomybæ. 1918 m. vasario 15 d. Kaune ið vyskupo P. Karevièiaus suþinojæs
apie vokieèiø valdþios ketinimà paskelbti Lietuvos valstybæ pagal Vokietijos
planà, Dovydaitis tuoj pat traukiniu nuvyko á Vilniø ir Tarybà nuteikë, kad toliau nebegalima atidëlioti paskelbimo
tokios nepriklausomos Lietuvos valstybës, kokios nori patys lietuviai. Kità dienà toká Nepriklausomybës aktà visi Tarybos nariai ir pasiraðë.
Kuomet atsistatydino M. Sleþevièiaus
vadovaujama vyriausybë, 1919 m. kovo
10 d. buvo pavesta sudaryti vyriausybæ
Dovydaièiui. Jis pats apie tai yra sakæs:
Sudariau vyriausybæ, kai visi atsisakë
ir ið Kauno iðbëgiojo. Balandþio 4 d.
A. Smetonà iðrinkus respublikos prezidentu, Dovydaitis paskelbë apie jo kabineto atsistatydinimà, kad vykstant karui bûtø sudaryta kuo platesnë koalicinë vyriausybë. Tuo ir baigësi Dovydaièio politinë veikla. Nors valdþioje esantys prieðininkai já vëliau kaltino politikavimu, bet ið tiesø politinis gyvenimas já maþai domino.
Dovydaitis labiau linko á mokslo sritá. Jis ásijungë á akademiná darbà dar
1920 m. ásikûrusiuose Aukðtuosiuose
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Kursuose. Dalyvavo steigiant Lietuviø
katalikø mokslo akademijà, 1922 m. Steigiamajame susirinkime buvo iðrinktas
jos vicepirmininku. Nuo 1922 m. jis tapo Teologijos ir filosofijos fakulteto Religijø istorijos katedros vedëju. Lietuviø
katalikø mokslo akademija savo pirmajame suvaþiavime 1933 m. á savo pirmuosius narius akademikus pakëlë
A. Dambrauskà, St. Ðalkauská ir Dovydaitá. 1935 m. Teologijos ir filosofijos fakulteto sudarytai komisijai St. Ðalkauskis pateikë 58 ávairiø mokslo srièiø
mokslinius darbus, uþ kuriuos Dovydaièiui buvo suteiktas filosofijos daktaro laipsnis, nors buvo pagrindas suteikti dar gamtos mokslø ir teologijos daktaratus.
Dovydaièio mokslinë veikla buvo neatsiejama nuo spaudos darbo  þurnalø
redagavimo ir leidimo. Spaustuvë buvo
tartum jo antrieji namai, kurioje jis praleisdavo didesnæ dienos dalá. Jis buvo
ásteigæs ir redagavæs ðeðis þurnalus: Lietuvos Mokykla, Kosmos, Logos, Naujoji
Vaidilutë, Soter, Gamtos Draugas bei redagavæs du laikraðèius  Ateitá ir Viltá. Jo
paties raðyti straipsniai tuose leidiniuose virðija 20 000 puslapiø, ið jø daugiau
nei 5400 puslapiø  mokslinio turinio.
Ðiuo atþvilgiu Lietuvoje vargu ar kas
nors bûtø galëjæs su juo lygintis.
Savo lëðomis leisdamas Lietuvos Mokyklà Dovydaitis ásiskolino, daug kaina-
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vo 5 metus leista Naujoji Vaidilutë. Taip
pat savo lëðomis iðleido Logos þurnalo
du pirmuosius numerius. Labiausiai
nuostolinga buvo Kosmos leidyba, nes
þurnalas turëjo per maþai skaitytojø.
Moksliniø þiniø populiarinimas Dovydaièiui buvo savotiðkas apaðtalavimas: jeigu netikëjimas skleidþiamas
mokslo vardu, tai ir tikëjimà reikia ginti ne pamokslais, o mokslu. Jis apgailestavo, kad daug katalikø negali tikrai dþiaugtis savo tikëjimu dël to, kad
nenusimano apie jo pagrindø moksliná
nepalieèiamumà. Kadangi teisingos
mokslinës þinios negali prieðtarauti tikëjimui, yra labai svarbu, kad tos þinios
nebûtø falsifikuojamos, kad tokiø þiniø
pagrindu nebûtø kuriamos þmonijai

kenksmingos, amoralios teorijos bei atitinkamos praþûtingos ideologijos.
1931 m. Dovydaitis tapo Lietuviðkosios
Enciklopedijos viceredaktoriumi. Kadangi
ðios enciklopedijos redakcijos daugumà
sudarë laisvamaniðkos màstysenos þmonës, tai jø liberaliai masoniðka orientacija neiðvengiamai bûtø atsispindëjusi ir
visoje enciklopedijoje, jeigu Dovydaièio
neprilygstama erudicija nebûtø atsvërusi jø átakos. Po sovietø invazijos paskutinis Dovydaièio straipsnis Lietuviðkojoje
Enciklopedijoje buvo Gyvybës filosofija. Tai
ið tiesø pranaðiðkai reikðmingas þenklas,
tartum testamentinis priminimas to, kas
ne tik ateitininkijai, bet ir visai lietuviø
visuomenei yra svarbiausioji problema ir
uþduotis.

ATEITININKØ VADOVAS
1920 m. pirmajame Ateitininkø organizacijos kongrese Kaune, suðauktame
paminëti ateitininkijos deðimtmetá, Dovydaitis skaitë dvi paskaitas: rugpjûèio
4 d.  religijos ir mokslo santykiø tema,
rugpjûèio 7 d., baigiamajame posëdyje, 
apie ateitininkø pasaulëþiûros pagrindus
ir ateitininko idealà.
Tuo metu ateitininkai dar nebuvo susiskirstæ á moksleivius, studentus ir sendraugius, bet veikë lyg viena didelë ðeima. Tik 1921 m. pradëjus steigtis aukðtosioms mokykloms, prasidëjo ir ateitininkø skirstymasis pagal iðsimokslinimà, taèiau ið esmës ateitininkiðkoji veikla buvo nukreipta á moksleivius ir jais
rëmësi. 1921 m. ásikûrus Studentø ateitininkø sàjungai, buvo nutarta ákurti Vyriausiàjà ateitininkø tarybà, kurià suda-

rë Moksleiviø organizacijos ir Studentø
sàjungos pirmininkai ir trejiems metams
renkamas Pirmininkas. Pirmuoju pirmininku buvo iðrinktas Dovydaitis.
Nepriklausomos Lietuvos mokyklose
toliau kûrësi ateitininkø kuopos, globojamos kapelionø. Jie, o ne centrinë vadovybë, praktiðkai vadovavo ateitininkø
ugdymui ir veiklai. Pagrindinë ateitininkiðkoji veikla vyko moksleiviø tarpe, nes
ið jø turëjo iðaugti bûsimieji studentai ir
bûsimoji Lietuvos visuomenë. Taèiau,
sukûrus laisvà ir nepriklausomà valstybæ, daugelis ateitininkø, po kovø uþ
laisvæ, perëjo á politinæ kovà uþ valdþià.
Toks ateitininkø posûkis nuo asmenybiø
ugdymo á praktiniø gyvenimo reikalø
tvarkymà ne visiems patiko  dël galimo ateitininkijos sàjûdþio iðsigimimo.
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1922 m. vykusioje moksleiviø konferencijoje kalbëjæs V. Raulinaitis pastebëjo,
kad ateitininkai per daug ásipolitikavo ir
nukrypo á praktinæ gyvenimo pusæ, nebeturëdami laiko ruoðtis tinkamais Tëvynei darbininkais. Ir Dovydaitis panaðiai màstë, kad jeigu pirmasis ateitininkijos gyvavimo deðimtmetis buvo daugiau skirtas Mortos rûpesèiø ágyvendinimui, tai kitas deðimtmetis daugiau
turëtø bûti orientuotas á Ðvè. Mergelës
Marijos siekius.
Reikia pastebëti, kad pirmà ateitininkijos gyvavimo deðimtmetá labiau reiðkësi berniukai ir jaunuoliai, kuriems bûdinga iðorinë veikla, kovos dvasia, politiniai siekiai. Dovydaitis tai matë ir rûpinosi, kad mergaitës nebûtø uþgoþiamos, kad galëtø plaèiau pasireikðti pagal savo prigimtá ir dvasinius polinkius.
Juk evangelinæ naujienà mergaitës, kaip
ir moterys, priima lengviau ir uoliau.
Joms ið prigimties artimesnis gailestingumas, kuriuo yra pagrástas krikðèioniðkasis mokymas, o kartu ir pasitikëjimas
Kristumi  gailestinguoju Atpirkëju. Bûtent nuo pasitikëjimo Atpirkëju bei artimo bendravimo su Juo priklauso ir viso gyvenimo atnaujinimas meilës dvasioje arba Kristuje. Todël, pradedant
antràjá ateitininkijos gyvavimo deðimtmetá, 1921 m. pavasará Dovydaitis pradëjo leisti þurnalà moksleivëms Naujoji
Vaidilutë. Pasirodo, kad ateitininkø ir ateitininkiø veiklos praktiniai siekiai buvo tokie skirtingi, jog kai kuriose gimnazijose pradëjo kurtis atskiros vaidiluèiø kuopos. Toks separatizmas ne
visiems ir ne visoms patiko, nes ne visi
ateitininkai vienodai suvokë aukðèiausià arba galutiná ateitininkijos tikslà, to-
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dël ir praktinës veiklos siekiai buvo
skirtingi.
1921 m. Ateities 13 Nr. profesorius
paskelbë straipsná Deðimt metø ir kaip toliau, kurá jis laikë ateitininkiðka programa. Tai buvo kvietimas, pasiekus tautai
laisvæ, ryþtingai pasukti krikðèioniðkojo
tobulëjimo keliu: Jei mes tikrai branginame Kristø, privalom dràsiai atsakyt 
ðtai mes bûsim ðventaisiais. To ateitininkiðkojo ðventumo poþymis turëtø bûti
inteligentinis Kristaus dvasios darbas
ðiø dienø visuomenëj. Pagrindinis tokio
ðventumo ðaltinis yra Ðvenèiausioji eucharistija, kuri yra visos Kristaus tikinèiøjø draugijos centras, þmonijos atsinaujinimo sàlyga, ðventybës pradas. Ðá
Dovydaièio kvietimà priëmë tik dalis ateitininkø, o kiti gal manë, kad galima kà
nors atnaujinti Kristuje be artimo gyvenimo su Kristumi... Tad teko apsiriboti moksleiviø ir studentø eucharistininkø bûreliais.
1925 m. II kongrese iðrinktas ateitininkø vadu, Dovydaitis naujàjà kadencijà pradëjo straipsneliu 15-kos metø kongresas ir kas toliau.... Ir ðá kartà jis skelbë
ið esmës toká pat raginimà, kaip ir anksèiau: O toliau ateitininkijos pradëtasai
darbas turi eit kaskart vis rimèiau, vis
giliau, vis kilniau. (...) Niekam nëra jokio pasiteisinimo nedaryti paþangos, savuosius principus gyvendinant. (...) Cementuok, kas iðkrikæ, gamink tvirèiausià medþiagà Lietuvos valstybës rûmams, kuriuose bûtø ne tik visi þemiðkos valstybës patogûs átaisymai, bet ir
Dieviðkos valstybës Rûmø jaukumo!
Bûdamas tiesus, paprastas ir dalykiðkas, Dovydaitis studentams buvo gyvas
pavyzdys, kad ne iðorinës manieros at-
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spindi tikràjà þmogaus vertæ. Tiems, kurie vaizdavo ar norëjo bûti ponais, toks
profesoriaus elgesys visiðkai nepatiko.
Juk á mokslus jie tam ir ëjo, kad pakiltø
virð kaimo prasèiokø! Tuo tarpu Dovydaitis savo gyvenimu panaðius siekius
ignoravo. Tie naujieji lietuviðki studentai tapo pavyzdþiu buvusiems moksleiviams ir atitinkamai darë poveiká jø religinëms bei moralinëms nuostatoms. Tokie moksleiviai, tapæ studentais, irgi pasidarydavo tautos tradicijø ir katalikiðkøjø nuostatø ignoruotojais. Todël organizacijos prieðakyje jie norëjo matyti modernesná, miestietiðkø manierø ir laisvesnës moralës vadovà. Nors Dovydaitis ketino ir toliau likti ateitininkijos vadovu,
bet Palangos reorganizacinë konferencija 1927 m. iðrinko naujà vadà  naujø
ideologiniø gairiø kûrëjà St. Ðalkauská,
kuris pats vado pareigø visiðkai nesiekë.
J. Ereto nuomone, Dovydaitis pralaimëjo prieð miesto dvasios aristokratà Ðalkauská todël, kad savo elgesiu liko kaimietis: Dovydaitis visa savo buitim liko kaime, jaunoji karta palengvël ásikûrë mieste. Tokioje padëtyje jo dienos ateitininkijos prieðakyje buvo suskaitytos.
Nors pats Dovydaitis, vadovaudamas ateitininkijai, struktûriniø reikalø
netvarkë ir veikimui komandø neduodavo, taèiau tie 6 metai (192127) buvo derlingi ávairiose srityse. Kaune buvo pradëti statyti Ateitininkø rûmai, organizacijos nariø skaièius trigubai iðaugo. 1927 m. buvo 6037 moksleiviai, apie
600 studentø ir apie 150 sendraugiø.
Vëliau tas bendras skaièius nebesikeitë.
S. Barzdukas 1927 m. Ateities 1 Nr. raðë: Pr. Dovydaitis nëra organizatorius,

bet organizacijà pripaþásta. Jis tampa ateitininkø centras savo mokslu, giliu tikëjimu ir to tikëjimo gyvu pavyzdþiu.
Ateitininkijos judëjime Dovydaitis yra
centrinis asmuo.
Panaðiø svarbiø veikëjø galima rasti ir Biblijoje. Mozë visiðkai nebuvo vadas pagal savo prigimtá. Jis iðsisukinëjo nuo pareigos vesti tautà ið Egipto, net
iðkalbos neturëjo, todël Dievas jam davë pagalbon Aaronà. Galbût kaip tik todël, kad Mozë nebuvo gimæs valdytoju, Dievas já iðsirinko kaip vykdytojà 
paklusnø Dievo balsui. Dvasingo vado
tikslas  ne paèiam uþ kitus dirbti, bet
kitus kûrybai ir darbui uþdegti ar paskatinti. Tam nereikia pavaldiniø stumdyti ir tampyti, atseit vadovauti, bet reikia bûti Dievo Dvasios tarpininku ar
meldëju, kad Ji visus uþdegtø ir jø sieloms vadovautø. Tokia yra Dovydaièio
pamaldumo prasmë, todël jis troðko,
kad ir ateitininkai nenutoltø nuo Kristaus, kuris yra áspëjæs: Nuo manæs atsiskyræ, jûs negalite nieko nuveikti (Jn 15,5).
Dovydaitis visada domëjosi ne tik
moksleiviø, bet ir studentø ateitininkø
veikla, bendravo su vyrø korporacija
Activitas, merginø draugove Birutë ir
tarpkorporaciniu eucharistininkø bûreliu. Ðá pastaràjá labai vertino ir puoselëjo, o bûrelio susirinkimø metu nagrinëdamas evangelinius tekstus, padëdavo
rasti atsakymus á labai keblius ið to kylanèius klausimus. P. Spëtylos þodþiais:
buvo tikras Pranciðkus Asyþietis: ir ugningas, ir ðvelnus; ir mylintis, ir kietas
kaip titnagas principuose; svarbiausia,
rasdavo þodþius, kurie skverbësi á protà ir ðirdá visam gyvenimui.
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Bûdamas organizacijos vadovu, Dovydaitis globojo eucharistininkus kaip
paèius uoliausius ateitininkø idealo siekëjus. 1926 m. Kaune buvo suðauktas
jaunøjø eucharistininkø suvaþiavimas 
pirmas Lietuvoje tokio eucharistinio judëjimo susibûrimas. Jau buvo kuriama
Lietuvos eucharistinio jaunimo sàjunga
ir net parengti jos ástatai. Savo paskuti-

nëje, kaip ateitininkø vado, kalboje, Dovydaitis pasakë lyg ir testamentiná priminimà: Eucharistininkai yra ateitininkø ðirdis. Po jo nuðalinimo pradëjo
blësti ir eucharistininkø bûrelio teorinë
bei praktinë veikla: susirinkimø lankymas, Ðv. Raðto studijos, o taip pat gailestingøjø darbø, ligoniø lankymo, misijø ir spaudos rateliø darbas.

TËVAS BE ÁPAREIGOJIMØ
Dovydaitis, ðiaip jau gyvenime kuklus ir nepretenzingas, labai skaudþiai iðgyveno jo nuðalinimà nuo Ateitininkø
organizacijos vadovo pareigø. Tai rodo,
kad ateitininkija jam buvo kaip ðeima,
kuriai jis skyrë savo protà, ðirdá ir darbus. Nuðalinimas rinkimø bûdu prilygo
daugiavaikës ðeimos tëvo nuðalinimui:
jeigu perdëm demokratizuotoj ðeimoj paaugusiems vaikams nebepatiktø tëvo
idëjos bei raginimai, jie galëtø griebtis
rinkimø metodo, kad ásigytø geresná
tëvà  modernesná, liberalesná ir pan.
Toks metodas yra veiksmingas, bet nelabai etiðkas, nes jeigu atsibosta gyventi tëvø namuose, keisti reikia ne senàjá tëvà, o iðeiti á savàjá gyvenimo kelià. Ateitinikijos atþvilgiu tai reiðkë, kad ne studentai turëjo visai ateitininkijai primesti
savo moraliðkai liberalesná elgesio ir veikimo modelá, bet patys nuo ateitininkijos
atsiskirti, panaðiai kaip atsiskiria suaugæ
vaikai nuo savøjø tëvø ir sukuria naujus
ar statutinius tarpusavio santykius.
Ðiuo poþiûriu evangelinio sûnaus palaidûno elgesys atrodo simpatiðkesnis...
Dovydaièiui buvo svetimas ateitininkø vadovo rinkimø principas. Juk ir jis
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pats sàjûdþio ákvëpëju tapo ne rinkimø
keliu, bet maldos pagalba ir ákvëpimu ið
Aukðto. Jo manymu: tik ðitokie vadai,
nepareinamai nuo to, ar jie bus ar nebus iðrenkami, iðveda organizacijà á tikràsias aukðtumas.
Tokio ásitikinimo pagrástumà Dovydaitis árodë praktiðkai, kuomet tautininkø valdþia uþdraudë ateitininkø moksleiviø veiklà mokyklose. Tautinës vienybës ideologija sukûrë diktatûriná valdymà, kurio prieðakyje buvo A. Smetona.
Ðis reþimas ëmë slopinti ne tik politiniø
partijø opozicijà, bet ir kultûrines organizacijas. Ypatingo valdþios dëmesio susilaukë katalikiðkos organizacijos, nes jos
stipriausiai reiðkësi. 1930 m. ðvietimo ministro ásakymu buvo uþdrausta veikti
moksleiviams ateitininkams. Jie buvo ðalinami ið gimnazijø, o jø vadovai studentai tremiami ið Kauno ar ákalinami. Net
Vatikano nuncijus Lietuvoje 1931 m. buvo paskelbtas nepageidaujamu asmeniu
ir per 24 valandas iðsiøstas ið Lietuvos.
Tuo metu ir atsiskleidë Dovydaièio
misija  jis savo vaikø nepamirðo ir nepaliko likimo valiai. Jis ne tik skaitë paskaitas moksleiviams ateitininkams, bet
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ir kitus skatino juos globoti. Juk nepriklausomoje Lietuvoje jis negalëjo palikti
nepalankios valdþios savivalei to sàjûdþio, kurá taip sunkiai ákûrë carinës Rusijos priespaudoje. Pabaigæs mokslo metais keliauti po ateitininkø renginius, vasarà Dovydaitis vykdavo á kaimus ir pas
pavasarininkus, pasidarydavo lyg neoficialiu jø vadu. Jo pavyzdþiu á pagalbà
pavasarininkams ateidavo ir ateitininkai.
Slaptai ateitininkø veiklai nepritarë
Ðalkauskis, kaip pavyzdá ávardydamas
Mahatmà Gandá, kuris niekados neveikia ið pasalø. Dovydaitis negalëjo suprasti, kodël katalikai negalëtø veikti

pogrindyje, jeigu valdþia palieka tik dvi
galimybes: nutraukti veiklà bei egzistavimà arba  veikti slapta. Ir ðiuo atveju
Dovydaièio pozicija buvo daugiau mylinèio tëvo, nei oficialaus valdininko.
Z. Ivinskio nuomone: niekas kitas turbût taip skaudþiai neiðgyveno ir neatjautë moksleiviø ateitininkø organizacijos uþdarymo, kai jø tëvas, augintojas ir
visada rûpestingiausias priþiûrëtojas.
Reikia pripaþinti, kad pogrindþio
veiklos metais moksleiviai ateitininkai
iðaugo kiekybiðkai ir sustiprëjo dvasiðkai. Daugiausiai tokiam procesui pasitarnavo Dovydaièio veikla ir globa.

GLOBËJAS
Didelë Dovydaièio asmeniniø lëðø
dalis buvo skiriama moksleiviø, o ypaè
studentø ðalpai. Studentus jis daþnai
remdavo pinigais, kartais maisto talonais ar savo skiriamomis stipendijomis.
Atrodë, kad globojamàjá jaunimà jis prilygino savo vaikams. Ðiuo poþiûriu tai
buvo vienintelis toks profesorius universitete. Dauguma suðelptøjø paprastai
paskolø negràþindavo  gal ið dalies todël, kad suðelptieji jautë globëjo tëviðkumà, o tëvams juk nebûtina atsilyginti...
Bûdavo atvejø, kai skolininkai paramà
sunaudodavo visai ne tiems neva bûtiniems tikslams, o savo malonumui. Tokiais atvejais idealistinë poza ir plepëjimas bûdavo tik ðirma tamsiai sielai paslëpti bei dosnø profesoriø apgauti. Kartà jis net pasiskundë: Jau gerà bûrá turiu savo uþantyje ir tas bûrys mane ðiais
metais labai smarkiai yra paþindæs, taip,
jog ðiuo metu vos ant kojø besilaikau finansiniu atþvilgiu.

Ne tik tiesiogine pinigine parama,
bet ir tarpininkaudamas stengësi padëti, iðrûpinti paðalpas ar stipendijas. Su
Dovydaièio paraginimu bei rekomendacija gavo stipendijà ir moksleivis Juozas
Girnius, kuris be tos stipendijos gal nebûtø iðëjæs á filosofo kelià.
Dovydaitis ne tik pats lankë uþdraustuosius moksleivius ateitininkus, bet ir
kitus ragino juos globoti, ypaè gimnazijø kapelionus, jeigu jie aplaidþiai atlikdavo savo pareigas. Vienam abejingam kapelionui jis paraðë gana tiesmukà laiðkà:
Dievo altoriaus tarnai ir netgi tie, kuriems tas jaunimas yra pavestas, pavirto
lyg kokiais gramafonais ir pasitenkina tik
privalomøjø pamokø ir pamokslø atbarabanijimu bei pamaldø atlaikymu! Tokie
barabanðèikai, o ne kas kitas ir privedë
prie to, kà mes ðiandien ðventoje ir katalikiðkoje Lietuvoje turime...
Laiðkas buvo raðytas Ðiauliø berniukø gimnazijos kapelionui, kuris gyveno
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susidëjæs su viena gimnazijos mokytoja, o vëliau, sovietmety, atsisakë kunigystës. Uþ toká gimnazijø kapelionø raginimà remti ateitininkus, prezidentas
A. Smetona 1936 m. sausio 16 d. atleido Dovydaitá ið profesoriaus pareigø.
Tarpininkaujant dekanui P. Kuraièiui,
ministras po dviejø mënesiø Dovydaitá
vël priëmë á universitetà, bet jo atlyginimas buvo per pusæ sumaþintas. Todël
per pusæ sumaþëjo jo galimybës ðelpti
skurstanèius studentus.
Dovydaitis lankydavo visus kultûrinius renginius, kuriuos Kaune surengdavo ateitininkai. Ateitininkø ir pavasarininkø ðventëse mielai dalyvaudavo
pramogose ir þaidimuose, mëgdavo dainuoti, todël á iðvykas pasiimdavo ir dainynëlá. Kaip pamaldose giedojimas, taip
sambûriuose dainavimas þadina atitinkamà dvasià ir bendrystës jausmà. Dovydaièio elgesiui buvo bûdinga tai, kad
jis visiðkai nesistengë jaunimui átikti ar
pataikauti, nes juos laikë sava ðeima, todël elgësi kaip vyresnis brolis. Moksleiviams tapo ateitininko pavyzdþiu  lyg
vienu ið jø. Savo ruoþtu Dovydaitis bendravimo pavyzdþiu laikë pirmøjø krikðèioniø bendruomenes, kuriose brolybës
dvasia þmones daug stipriau vienijo, negu dabartinës organizacijos statutiniai
reikalavimai. Tokios dvasios ugdymui
jis nematë kitokio gyvybës ðaltinio, kaip
Komunija, Kristus ir globëjiðkas bendravimas su jaunimu..
Nors moksleiviø ateitininkø veikla
buvo nelegali, taèiau per tuos draudimo
metus iðaugo ne tik jø skaièius, bet ir
krikðèioniðkoji savimonë. Kaip yra pastebëjæs Z. Ivinskis, Dovydaitis, dirbdamas su moksleiviais ateitininkais, nuo
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1930 m. iðvystë toká aktyvumà, kuris iki
tol jo gyvenime nebuvo dar paþástamas. Tuo metu moksleiviai ateitininkai
iðsilaikë tik Dovydaièio dëka, nes oficialioji Centro valdyba buvo tik formali ir
neveiksni struktûra. Jei sumiesèionëjæ
studentai prasèiokiðkø manierø Dovydaièio nemëgo, tai nuo kaimo dar neatitrûkusiems moksleiviams jis buvo artimas savo paprastumu ir tëviðkumu.
Moksleivius ateitininkus jis laikë savo
ðeima, juos vadino vaikuèiais, kartu
jiems buvo tikro ateitininko pavyzdþiu.
Vadovavimà Dovydaitis siejo su globa, todël jis buvo ne tik ateitininkijos sàjûdþio ákvëpëjas, bet ir globëjas sunkiose
dienose. Savo dvasia ir veikla buvo tikresnis vadovas uþ oficialøjá vadà, iðrinktà agitacijos ir balsavimo bûdu. Tuo paèiu jis árodë, kad tikruosius idëjinio-dvasinio judëjimo vadus iðkelia ne rinkëjai,
bet þmogaus asmenybæ kurianti dvasia.
Turëdamas globëjo charizmà, Dovydaitis negalëjo apsiriboti tik ateitininkais.
Jis talkino ir pavasarininkams kaip savanoris pagalbininkas, lankydavo jø kuopas, dalyvaudavo ðventëse, sakydavo
kalbas. Patys pavasarininkai já kviesdavosi, jausdami jo meilæ kaimui ir jo þmonëms. Sekdami savuoju tëvu, á glaudesná bendravimà su pavasarininkais ásijungë ir ateitininkai, taip puoselëdami bièiulystæ tarp besimokanèio ir kaime likusio jaunimo. 1932 m. liepos mën. pavasarininkai Marijampolëje suðaukë kongresà, kuriame Dovydaitis ir kiti kalbëtojai
pasakë reþimo atþvilgiu aðtrias kalbas
dël katalikø jaunimo veiklos varþymo.
Po kongreso Dovydaitis, prof. J. Eretas ir
pavasarininkø vadas J. Leimonas buvo
nubausti 3 mënesiams kalëjimo.
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NAMØ APLINKOJE
Nuolat ðelpdamas studentus ar
moksleivius, Dovydaitis gyveno gana
kukliai. Namuose jo darbo kambaryje
nebuvo nei minkðtos këdës, nei uþuolaidø ant langø, nei kilimo, nei paveikslø. Visos sienos, kurios neturëjo langø
ar durø, buvo uþstatytos knygø lentynomis. Be to, tai buvo ðalèiausias kambarys visame name.
Nemëgo puoðnumo nei ceremonijø, nesidomëjo apranga nei gastranomija arba pilvamoksliu. Namuose nerengë puotø, bet ðv. Kalëdø ir ðv. Velykø
ðventëms pasiruoðdavo. Savo automobilio neásigijo, o Kaune visur stengdavosi
vaikðèioti pësèias. Vengë visko, kà buvo galima vadinti prabanga, nes tai reiðkë veltui ðvaistyti pinigus, kuriais buvo
galima daug kà suðelpti arba þurnalø
leidybà padengti. Negaiðo laiko vizitams ir tik bëdos spiriamas pas kitus
lankydavosi. Salonø pobûviai ir paproèiai jo ðeimai buvo visiðkai svetimi.
Buvo visiems vienodai draugiðkas,
bet vengdavo asmeniðko, intymesnio artumo. Tai ne savø namø þidinio, bet visuomenës þmogus, panaðiai kaip geras
klebonas daugiau gyvena parapijos, o
ne klebonijos reikalais. Gal todël tokiais
kunigais, kurie per daug rûpinosi savo
ûkiais ir gerbûviu, Dovydaitis tiesiog
piktindavosi sakydamas: Tokie blogai
apaðtalauja: kunigas, kaip Kristus, turi
mirti neapsikrovæs turtais.
Tokiam Dovydaièio gyvenimui netrukdë jo þmona  geros ðirdies, paprasta ir supratinga moteris. Þmonës net stebëjosi jø darniu gyvenimu be ginèø,
priekaiðtø ir nesutarimø.

Uþaugæs religingoje ðeimoje, Dovydaitis savo religingumo nesigëdijo, jo
pamaldumas buvo liaudiðkai paprastas
ir aktyvus: meldësi ið maldaknygës ir
kalbëjo roþiná, vykdavo á Ðiluvos ir kitus atlaidus, eidavo Dievo Kûno procesijose gatvëmis, neðdavo baldakimà.
Melsdavosi atsiklaupæs ant grindø,
mëgdavo giedoti liaudiðkas giesmes. Jis
vieðai yra sakæs, kad maldoje sukaupta iðmintis duodanti ákvëpimo bei jëgos
bet kokiam sunkesniam þygiui. Kantriai iðklausydavo net ir prasèiausius
kaimo klebonø pamokslus, nes kartà tokio pamokslo metu iðgirdæs visam laikui
ástrigusius þodþius: Jei tu linksminiesi,
esi Dievui skolingas, bet jei kenti  tau
Dievas skolingas.
Uþsienio kraðtai jo netraukë, bet Lietuvà paþinojo labai gerai, nes beveik visus jos kampelius buvo aplankæs. Apgailestaudavo dël tø, kurie verþësi á uþsiená, savojo kraðto nepaþinæ. Atostogaudavo ne kurortuose, bet savo tëviðkëje. Parvykdavo tuo metu, kai kaime
bûdavo didþiausias darbymetis, kad padëtø nudirbti sunkiausius darbus. Ten
jis atsigaudavo, pagerëdavo nuotaika,
mëgdavo juokauti ir dainuoti. Labiausiai mëgo bûti miðke, á kurá nusivesdavo vaikus uogauti ir grybauti.
Kraðtieèiai já labai gerbë, vadindami
kunigø mokytoju. Kai 1931 m. Viðakio
Rûdos parapijà vizitavo vysk. M. Reinys,
prieð tai uþsuko á Runkiø kaimelá pas
Dovydaitá. Á baþnyèià vyskupas buvo lydimas pracesijos, bet M. Reinys po ranka
dar pasiëmë ir Dovydaitá, tad jie abu po
baldakimu ir áþengë á baþnyèià.
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Mëgo su kaimo þmonëmis kalbëtis,
iðgirsti jø nuomonæ apie viskà. Jeigu kas
nors pasiskøsdavo, stengdavosi rimtai
padëti. Trumpai pabuvæs tëviðkëje, vël
iðkeliaudavo su visuomeniniais reikalais: vykdavo á moksleiviø ateitininkø
ðventes, pavasarininkø kongresus, klierikø primicijas ir t.t. Tuo metu jo ðeima
likdavo kaime iki rudens.
Jo paties vaikai buvo leidþiami á privaèias katalikiðkas mokyklas (jëzuitø, kazimierieèiø gimnazijas), deja, vaikai jose
neágijo gilesnës religinës brandos. Ðios
mokyklos, dël savo rutiniðkumo, vaikø
religingumà daugiau sugebëjo nuslopinti, negu iðugdyti. Tëvas suteikë vaikams
galimybæ mokytis visko, ko norëjo. Dar
maþus savo vaikus pasiimdavo su savimi, kai vykdavo á ateitininkø ðventes ar
iðkylas, bet bûti ateitininkais niekada nevertë. Tai rodytø, kad ateitininkiðkumà
Dovydaitis laikë ðirdies apsisprendimu
ir diktato ðioje srityje negalëjo bûti. O
vaikai, savo ruoþtu, pasaulëþiûros problemomis nesidomëjo, nes vaikystëje ne-

patyrë tokiø nuoskaudø, kokias iðgyveno jø tëvas. Ne pasaulëþiûra ir mokslas
jiems rûpëjo, bet sportas, gatvës draugai
ir pramogos. Pats su didele energija per
vargà verþæsis á mokslà, Dovydaitis sunkiai iðgyveno savo vaikø nenorà mokytis ir jø polinká veltui gaiðti laikà. Pasirodo, kad vaikai savo polinkius ir bûdà
ne visada paveldi ið tëvø, o tëvai ne visada bûna savo namuose pranaðais. Joks
pranaðas nepriimamas savo tëviðkëje
(Lk 4, 24). Tai liudytø, kad Dovydaièio
skelbiami idealai ið tiesø buvo aukðti, todël jø sekëjais buvo ne vaikai ar giminës,
bet tie, kurie iðgirdo atitinkamà Dangaus
kvietimà. Tokios klausos iðugdymui neuþtenka tëvø noro, jø pavyzdþio ar knyginiø árodinëjimø, nes Dievo Dvasios
dvelksmas nëra pavaldus þmoniø valiai.
Ði Dovydaièio ðeimos patirtis yra svarbi
nûdienos ateitininkams, nes ji skatina
rimèiau paþvelgti á tokius dvasinius dalykus, kuriø negali atstoti moksliniai argumentai, asmeninis pavyzdys ar liaudiðkas religingumas.

OKUPACIJA IR TREMTIS
Sovietams 1940 m. okupavus Lietuvà, jau po mënesio buvo uþdarytas Teologijos ir filosofijos fakultetas, atleisti jo
profesoriai. Dovydaitis nebetiko ir enciklopedijos redakcijai. Buvo sustabdyta jo þurnalø leidyba. 1940 m. rugpjûèio
8 d. jis raðë: Lietuva grûste grûdama á
raudonàjà prarajà; po savaitës jau turësime liaudies seimà, kuris tikrai skelbs
Lietuvos prijungimà ir ájungimà á Sovietø Rusijà.
Ávyko tai, ko Dovydaitis labiausiai
bijojo, dël ko nuolat stengësi áspëti tau-
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tà ir dvasiðkai paruoðti jaunimà. Nepriklausomybës metais, jausdamas sovietinës Rusijos grësmæ, Dovydaitis áspëjo,
kad bolðevizmui kelià rengia visoks abejingumas, kuris griauna tautos religinædorinæ sàmonæ. Jis jaudinosi dël tø, kuriø ðirdþiai ir protui bedieviðka socialistiðka rusybë buvo artimesnë, kaip katalikiðka lietuvybë. Jautë antipatijà tautiniam reþimui ir negalëjo jam atleisti
tautinio trumparegiðkumo, kuomet
prisidengiant tautine vienybe buvo slopinamos katalikiðkos organizacijos, ne-
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matant komunizmo pavojaus. Todël
tauta nebuvo paruoðta sutikti bolðevikø
okupacijà ir vergijà.
Prasidëjus sovietø invazijai, Dovydaitis turëjo galimybæ palikti Lietuvà,
bet tokio pasiûlymo atsisakë: jei pabëgtø, tikrai nukentëtø jo ðeima, o likdamas
geriau pasitarnaus Tëvynei. Todël ir ryþosi viskà kantriai iðkæsti savo ðeimos ir
tëvynës labui: Að ne toks baikðtus, kaip
tautos vadai ir jø bièiuliai. Jis gana nepalankiai þiûrëjo á tuos, kurie sunkià valandà palieka tëvynæ.
Dovydaitis nusprendë apsigyventi
savo ûkyje Paprieniuose, Èekiðkës valsèiuje: Nuo þagrës iðëjau á gyvenimà, su
þagre norëèiau ir baigti gyvenimà. Taip
þymus mokslininkas ir visuomenininkas
tapo þemdirbiu, neturinèiu lëðø net
svarbiausiems ûkio reikalams tvarkyti.
Taèiau jo svajonë buvo savo ûkelá paversti kultûriniu þidiniu.
Dovydaitis buvo suimtas 1941 m.
birþelio 14 dienos rytà. Kaune tà patá rytà buvo suimta jo þmona, abu sûnûs ir
jaunesnioji dukra (vyresnioji gyveno Vilniuje). Trëmimo dienà á Dovydaièio sodybà daryti kratos atvyko Èekiðkës partorgas Povilas Sadovskis, Èekiðkës komiteto narys Petras Ðirkanovskis ir
NKVD bendradarbis Gorbuzovas Nikolajus Moisiejevièius. Buvo paimta 40 kg
literatûros ir susiraðinëjimø, 1000 rubliø
ir trijø ðventøjø atvaizdai.
Vietos gyventojø liudijimu, suimtas
profesorius buvo pririðtas uþ kaklo
grandine prie veþimo, beveik visà kelià
turëjo bëgti paskui arklá kone iki Kauno, o ið ten buvo iðveþtas á Sibirà.
Kuomet Dovydaitis ir kiti lietuviai
buvo atveþti á lagerá Nr.47, esantá prie

Gari gyvenvietës Ðiaurës Urale, tris dienas tremtiniai buvo kratomi. Tarp prof.
Dovydaièio daiktø rado maldaknygæ ir
roþiná, kuriuos enkavedistai norëjo iðmesti á ðiukðliø dëþæ, taèiau profesorius
su jais susistumdë ir grieþtai pasakë:
Galite ið manæs atimti gyvybæ, bet roþanèiaus ir maldaknygës neatiduosiu.
Taip ateitininkø tëvas ne tik iðsaugojo
jam svarbius religinius daiktus, bet ir
parodë, kaip reikia branginti sakralias
vertybes.
Kaliniai buvo apgyvendinti plytinës
paðiûrëje be sienø. Prisistatæs NKVD politrukas áspëjo: Jûs manote, kad gráðite á
tëvynæ? Niekados! Matote aplink kelmus?
Po kiekvienu kelmu bus jûsø galva...
Vëliau atveþtus lietuvius apgyvendino barake kartu su lenkais. Ðiø abiejø
katalikiðkø tautø patriotai, taip vieni kitø nemëgæ, pateko á nasrus gerai neávertintam raudonajam grobuoniui, tûnojusiam visai ðalia...
Kaliniai turëjo dirbti taigoje miðkakirèiais. Ðalèiai prasidëdavo rugsëjo mënesá, o þiemos viduryje pasiekdavo 50
laipsniø. Kasdien reikëjo kirsti medþius
ir tiesti per miðkà kelius. Nebuvo leidþiama susikurti ugnies ir pasiðildyti vandens. Keldavo 6 val. ryto, o á barakus
parvarydavo 11 val. vakaro. Po keliø mënesiø vergai pradëjo mirti nuo dizenterijos ir plauèiø uþdegimo persiðaldþius,
nuo sunkaus darbo ir badavimo. Kasnakt numirdavo po 5-6 þmones. Lenkø
vienuolis marijonas S. Chojnackis vëliau
liudijo: Buvo nuostabu matyti, kaip
prof. Dovydaitis savo maistu dalijosi su
kitais. Visà laikà kæsdami badà, alkani
þmonës kartais ëmësi ir kai kuriø þmogø
þeminanèiø veiksmø, pvz., ieðkojo maisLOGOS 50
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to atmatose. Taèiau prof. Dovydaièio niekada nemaèiau tarp ðiø þmoniø. (...) Niekada negirdëjau jo kitais besiskundþianèio ar kitus kritikuojanèio. Greièiau jis
linko pateisinti ir suprasti visus tuos, kurie lengvai susiginèydavo, vartodami nekontroliuojamà ir áþeidþiantá þodynà.
Prisimindamas Dovydaièio ir Jokanto suteiktà pagalbà sunkiu momentu,
lenkas tremtinys Kosciulkovskis raðë:
Niekada to neuþmirðiu! Kartu kalëjæ
kaliniai Dovydaitá atsimena kaip labai
pamaldø þmogø, kuris visada su savimi turëjo roþiná. Tame lageryje buvo kunigø lenkø, kurie slapta laikydavo Ðv.
Miðias ir teikdavo religinius patarnavimus. Ið vieno kunigo vilnieèio Dovydaitis buvo gavæs ágaliojimà dalinti tikintiesiems Komunijà, galbût ir bûti Atgailos
sakramento tarpininku. Gyvenant laisvës sàlygomis tai bûtø visiðkai nesuprantama, taèiau lageriuose panaðiø at-

vejø bûdavo. (Ðiø eiluèiø autoriui viename Mordovijos lageriø 1964 m. teko bûti panaðiu tarpininku: kunigas, esantis
kitame lageryje, Velykø laiku tam tikrà
sutartà valandà per atstumà suteikdavo
nuodëmiø atleidimà tiems katalikams,
kurie tuo metu, atlikæ asmeninæ atgailà,
norëjo já gauti. Tokio Atgailos sakramento suteikimo papildoma sàlyga buvo 
atlikti sakramentinæ iðpaþintá atsiradus
progai susitikti su kunigu. Kunigas ið
anksto tarpininkui perduodavo konsekruotas Ostijas, o ðis padalydavo Atgailos sakramento dalyviams). Taip buvo
paliudijama, kad Kristaus meilë ir Jo
Dvasia yra platesnë ir galingesnë uþ lageriø tvoras bei áprastinius formalumus.
Dovydaitis ir lageryje iðliko aktyvus
visuomenininkas: diskutuodavo su kaliniais pasaulëþiûrinëmis temomis, rengë
slaptas pamaldas, ðelpë uþ save silpnesniuosius.

ÐËTONO KERÐTAS
Vokieèiams uþëmus Lietuvà, sovietø
budeliams reikëjo kaip nors pateisinti
ðio þymaus mokslininko ir visuomenininko ákalinimà. Po 1941 m. birþelio 23
d. sukilimo, kuriame aktyviai reiðkësi
ateitininkai, sovietø budeliams reikëjo
ne tik kaip nors pateisinti Dovydaièio iðtrëmimà, bet ir surengti jo teismà bei suðaudymà. (Juk panaðiai bolðevikai skubëjo nuþudyti Rusijos carà). Todël 1941
m. spalio 18 d. Dovydaièiui lageryje buvo pradëta kurpti baudþiamoji byla.
Sverdlovsko srities NKVD valdybos tardytojas Sofronskis 1942 m. kovo 9 d. pateikë nutarimà Dovydaitá pripaþinti kaltinamuoju. Kaltinimo esmæ sudarë tos
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dienos apklausos protokole suraðyti Dovydaièio atsakymai á tardytojo klausimus: Dël man pateiktø kaltinimø kaltas neprisipaþástu; bet að pripaþástu, kad
nuo 1934 iki 1940 m. buvau katalikø
darbininkø sàjungos Centro komiteto
pirmininku ir nuo 1925 iki 1927 metø
Ateitininkø vyriausiosios tarybos pirmininku, taip pat buvau Katalikø akcijos
KVC vicepirmininku ir pirmininku. Be
to, að skaièiau paskaitas ir praneðimus,
kuriuose teoriðkai aiðkindavau komunizmo mokymà apie religijà.
Taèiau NKVD vadovybë Maskvoje,
matyt, suvokë, kad tokiø nusikaltimø
neuþtenka, kad bûtø galima suðaudyti
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þinomà mokslininkà ir visuomenës veikëjà. Todël 1942 m. liepos 18 d. priimamas nutarimas Dovydaitá areðtuoti, apkaltinus já dalyvavimu 47-me lageryje
ásteigtame Lietuviø gelbëjimo komitete.
Dovydaièio areðtà sankcionavo Sverdlovsko srities prokuroro pavaduotojas
Sidorkinas. Nutarime buvo pateikti Dovydaièio nusikalstami gyvenimo faktai, o ið jø svarbiausias  Bûdamas ákalintas 47 Gario lagerio skyriuje, pradëjo
aktyvià kovà su sovietø valdþia. 1941 m.
ástojo á kontrrevoliucinio sukilimo organizacijà Lietuviø gelbëjimo komitetà, kurios tikslas ir uþdaviniai  ginkluoto sukilimo bûdu iðvaduoti ið lagerio ákalintus lietuvius ir su vokieèiø pagalba gráþti á Lietuvà.
Tokiu bûdu Dovydaitá buvo galima
kaltinti kaip aktyviai kovojantá prieð sovietø valdþià. Rugpjûèio 3 d. tardytojas
Suchovas Dovydaitá tardë 4 valandas,
ragindamas prisipaþinti dalyvavus Lietuviø gelbëjimo komitete, kurá lageryje
ásteigæs buvæs Lietuvos vidaus reikalø
ministras A. Endziulaitis. Kaip raðoma
protokole, A. Endziulaitis teigë, kad jis
47-me lageryje átraukæs Pr. Dovydaitá á
sukilimo organizacijos Lietuviø gelbëjimo
komitetas veiklà, kad jis dalyvavæs ðio
komiteto susirinkime, kur buvo svarstyta apie lagerio sargybos nuginklavimà,
nuteistøjø iðvadavimà, bëganèiøjø ið la-

gerio aprûpinimà maisto produktais.
Dovydaitis visa tai neigë.
Kaltinamàjà iðvadà 1942 m. rugpjûèio 12 d. patvirtino NKVD Sverdlovsko
srities skyriaus virðininkas Borðèevas, o
rugpjûèio 20 d. ðià iðvadà patvirtino
Sverdlovsko srities prokuroro pavaduotojas Sidorkinas. Rugsëjo 24 d. ðioje kaltinamojoje iðvadoje prokuroras áraðë
apie bylos perdavimà Ypatingajam pasitarimui (Osoboje soveðèanije), siûlydamas kaltinamajam bausmæ  suðaudyti.
1942 m. spalio 17 d. Ypatingasis pasitarimas nutarë: Pranà Dovydaitá, Motiejaus sûnø, uþ aktyvià kovà prieð revoliuciná judëjimà ir antitarybinæ agitacijà, suðaudyti. Asmeniná turtà konfiskuoti.
NKVD 1-jo spec. Skyriaus virðininko
Valstybës saugumo leitenanto Gagarino
pasiraðytoje Visiðkai slaptoje paþymoje
raðoma: Nuosprendis Dovydaièiui Pranui, Motiejaus sûnui, g. 1886 m., ávykdytas Sverdlovsko mieste 1942.XI.4. Aktas
apie nuosprendþio ávykdymà saugomas
NKVD Sverdlovsko srities 1-jo spec. skyriaus fonde.
Likæ gyvi 47-jo lagerio kaliniai liudijo, kad 1942 m. pabaigoje tardymui á
Sverdlovskà buvo iðveþta kelios deðimtys kaliniø, þiauriai kankinti, kaltinami
sukilimo, pabëgimo ir prisijungimo prie
vokieèiø rengimu. Kaliniai pripaþindavo kaltæ, nes buvo geriau mirti, negu
kæsti tokius tardymus.

BRANGIAUSIAS PALIKIMAS
Dovydaièio viltys sukurti savo tautai
laimingà krikðèioniðkà gyvenimà tuo
metu neiðsipildë  jo darbø vaisiai dide-

le dalimi buvo sunaikinti. Dar prieð karà Dovydaitis yra sakæs kunigui K. Þitkui: Jei karas  blogai. Jis bus pasauliLOGOS 50
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nis ir labai þiaurus. Tada jo ugnyje galëtø sudegti ne tik visos mûsø svajonës,
bet ir mes patys.
Nuolat rodæs gilaus tikëjimo, maldos
ir darbðtumo pavyzdá, Dovydaitis nedaug turëjo deramø sekëjø. Dar daugiau  jau prieðkario metais Lietuvoje
buvo daroma tokiø klaidø ir nuodëmiø,
uþ kurias buvo privalu atsiteisti prieð
Amþinàjá Teisingumà. Joks triûsas,
mokslas, gerbûvis ar iðorinë kultûra negali kompensuoti tos þalos, kurià tautos
ateièiai daro jaunosios kartos vedimas
kreivais takais. Daug kas atleidþiama
tautai, esanèiai vergijoje, taèiau pasiekus
laisvæ, uþ viskà atsako pati tauta. Turëtø atsakyti tie, kurie nusikalto, taèiau
daþniausiai jie nuo atsakomybës stengiasi pabëgti. Tad visà Teisingumo krûvá tenka prisiimti idealistams ir tautos
kankiniams. 1976 m. vienas lietuvis, ákalintas Ðiaurës Uralo lagerio karceryje ir
labai suðalæs, trumpai iðvydo paguodþianèià vizijà, liudijanèià apie palaimingà þuvusiøjø aukà: aukðtame Lietuvos miðke jauni partizanai dainuoja
skambià, iki dangaus kylanèià dainà:
Broleliai uþmigæ...
Jø kûnai teðvieèia
ilgai mylimoj Lietuvoj!
Ypatinga misija tenka tiems, kurie tokiai aukai yra pasiruoðæ dvasiðkai. Reikia pripaþinti lemtingà Apvaizdos kelià
Dovydaièiui, kuris jaunøjø katalikø sàjûdþiui iðkëlë ðv. Pauliaus kvietimà visa
atnaujinti Kristuje. To paties Apaðtalo keliu teko iki pat galo ir jam paèiam eiti:
Savo kûne papildau, ko dar trûksta Kristaus
vargams dël jo Kûno, kuris yra Baþnyèia
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(Kol 1, 24). Tas vargø kelias Dovydaièiui, kaip ir apaðtalui Pauliui, baigësi
smurtine mirtimi...
Mûsø pastangos ne visada duoda
ðimteriopà derliø, o maldos, kad ir kokios jos bûtø intensyvios bei Dievu pasitikinèios, ne visada Danguje bûna iðgirstamos taip, kaip mes to norëtume:
jokios maldos nebesugràþins mûsø á vaikystæ, ið kapø nebepareis brangûs mirusieji, o gyvenimas, kartà paaukotas tautai kaip savo ðeimai, teka tik Apvaizdos
brëþiama vaga.
Taèiau profesoriaus gilaus religingumo dëka, virð jo ðeimos iðsiskleidë tam
tikras angelø sargø skëtis: nors beveik
visi jo ðeimos nariai buvo iðtremti á Sibirà, bet nei vienas neþuvo  visi sugráþo á Lietuvà.
Apie savo ásûnytuosius vaikus-ateitininkus Dovydaitis ir Sibire galvojo
bei rûpinosi jø dvasine bûsena. Jo rengiamose lagerinëse pamaldose daþniausiai dalyvaudavo iðtremtieji ateitininkai.
Kartà vienam ið jø, Petrui Minutkai,
profesorius perdavë lyg ir savo testamentiná pavedimà: Að jau senas, vargu ar teks dar Lietuvà pamatyti, bet tu
esi jaunas, galimas daiktas, kad gráði á
Lietuvà, todël ir praðau tavæs, kai sugráði á Lietuvà ir bus palankios sàlygos, suðaukite ateitininkø suvaþiavimà mano
tëviðkëje ir ta proga pastatykite kryþiø.
Kryþius turi bûti pastatytas ant kalnelio
á kelio pusæ, kad primintø lietuviø kanèias Sibire.
Prisimenant þymius mûsø krikðèioniðkojo gyvenimo asmenis, kartais norisi
juos ásivaizduoti gyvenanèius dabartyje,
paþiûrëti á jø elgesá naujomis sàlygomis,
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pasiðnekuèiuoti apie gyvybiðkai svarbius nûdienos reikalus. Kokius tris pamatinius klausimus Dovydaitis iðkeltø
dabartinëje Lietuvoje? Tikriausiai pradinë klausimø forma galëtø bûti kaip ir
prieð 95 metus pateiktoji 1-jame Ateities
numeryje. Ir atsakymai bûtø panaðûs.
Atsiþvelgdamas á dabartinæ nukrikðèionëjusio pasaulio moralæ, Dovydaitis tikriausiai turëtø daug karèiø þodþiø dieviðkosios gyvenimo tvarkos darkytojams. Jo tiesmukiðkas kalbëjimas gal nepatiktø daugeliui dabartines europietiðkas vertybes adoruojanèiø jaunuoliø,
bet Dovydaièiui buvo svarbi ne kalbëjimo forma, o minties tikslumas ir skvarbumas, juolab kad melagingai mandagi
kalba pateisina netiesà ir demoralizuoja þmones.

Visà þmogaus gyvenimà vainikuoja
paskutinieji jo þemiðkosios kelionës
þingsniai. Dovydaitis ne tik gyvendamas, bet ir ið jo iðeidamas parodë, kaip
reikia tikëti, þmones mylëti ir dël jø numirti. Todël jis norëjo, kad kankiniø kryþius bûtø jo ateitininkiðkos iðtikimybës
paliudijimu. 2000 metais Dovydaitis popieþiaus buvo paskelbtas kankiniu.
Ávairiø straipsniø apie Dovydaitá autoriai daugiau stengësi pateikti skaitytojams kuo tikslesnæ faktinæ medþiagà, todël neskubëta jo gyvenimo giliau analizuoti vertikaliàja kryptimi. Tai galëtø
bûti dabarties ateitininkø svarstymø tema, nes Ateitininkø tëvo gyvenimas yra
to vertas. Ir pati ateitininkija laukia dvasingo þvilgsnio á jos praeitá, dabartá ir
ATEITÁ.
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