
Prof. D-ras Pranas Dovydaitis
1. Gyvenimas ir studijos

Pranas Dovydaitis gimė 1886 m. gruodžio mėn. 2 d. Runkių kaime, 
Višakio Rūdos (pirmiau Veiverių) v., Marijampolės apskr. Lietuviškai 
skaityti ir rašyti pramoko namiškių padedamas ir iš slaptomis nupirkto 
Prūsuose spausdinto, lietuviško elementoriaus, o rusiškai — iš rusiško 
pradžiamokslio (Všinskio Rodnoje Slovo). 1896 m. stojo į Višakio Rūdos 
pradžios mokyklą, tegalėdamas lankyti ją tik žiemos metu, nes vasarą tu
rėjo bandą ganyti ir tėvams padėti lauko darbus dirbti. Ganydamas mėg
davo spręsti aritmetikos uždavinius iš (žinoma, rusiško) uždavinyno. 
Skaitydavo slaptai iš Prūsų pargabentas lietuviškas religinio bei politinio 
turinio ir rusiškas gamtos mokslus populiarinančias knygeles. Patsai pa
sirengęs, 1903 m. išlaikė egzaminus į V-tą skyrių prie Veiverių Mokytojų 
Seminarijos esančios vadinamos pavyzdinės mokyklos, nes į šią seminariją 
lik ir priimdavo iš sakytosios pavyzdinės mokyklos, bet ne tiesiog į 1-jį 
kursą.

Ir pavyzdinėj mokykloj, ir pirmuose dviejuose seminarijos kursuose 
ėjo pirmuoju mokiniu. 1905 metų pabaigoje seminaristai sustreikavo, rei
kalaudami seminarijai lietuvybės teisių. Visi streikavusieji buvo pašalinti, 
bet 1906 m. rudenį vėl prašėsi priimami ir buvo priimti. Tik Dovydaitis 
seminarijon priimti neprašė, atsiėmė iš jos dokumentus ir pradėjo galvoti 
apie gimnazijos baigimą. 1906 m. pradžioj mokė vaikus lietuviškoj Viša
kio Rūdoj nelegaliu būdu klebono įkurtoj mokykloj.

1907 m. pradžioj keletą savaičių gyveno pas savo dėdę, Kadetų kor
puso siuvyklos kirpėją, Polocke, kur dėdė buvo jį nusivežęs, žadėdamas 
įstatyti ten į aukštesnę mokyklą; bet kadangi tame korpuse mokėsi tik 
aukštųjų Rusijos karininkų vaikai, o kitos aukštesnės mokyklos čia nebu
vo atidaryta, kaip dėdė tikėjosi, tai tas sumanymas nepavyko. Tačiau Do
vydaitis čia iš vieno studento žydo gavo akstino ir padrąsinimo ruoštis eg
zaminams iš viso gimnazijos kurso. 1907-08 m. žiemą, dienomis slaptai 
mokydamas lietuviškai savo kaimo vaikus, o naktimis patsai mokydamasis 
prisiruošė ir tų pačių (1908) metų pavasarį išlaikė eksternu baigiamuosius 
egzaminus prie Marijampolės valstybinės gimnazijos.

Tų pačių metų rudenį jis įstojo į Maskvos universiteto juridinį fakul
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tetą. Tame fakultete formaliai įsirašęs, bet daug daugiau į kitų fakultetų 
dalykus gilindamasis, jis prašė ir Švietimo Ministerį ir patį Carą leisti jam 
eiti drauge ir istorijos-filologijos fakultetą. Prašymą du kartu atmetus, Do
vydaitis istorijos-filologijos fakultete tegalėjo būt laikomas tik laisvu klau
sytoju. Betgi kad parodytų, jog ir tame fakultete pajėgia dirbti, jis, lyg 
būtų pilnateisis istorijos-filologijos fakulteto studentas, ėmėsi rašyti darbą 
tą fakultetą baigiantiems studentams skiriamoms premijoms gauti, tema: 
Guyau moralės mokslo kritika. Už tą darbą jis 1910 m. gavo sidabro me
dalį. Juridinį fakultetą baigęs greičiausiai leidžiamu jį baigti laiku (per
8 semestrus), nuo 1912 m. rudens, išlaikęs reikiamąjį gimnazijos kurso 
graikų kalbos egzaminą, Dovydaitis buvo ir formaliai įstojęs į istorijos-filo
logijos fakultetą, bet jo nebaigė. Mat, 1913 m. vasarą jis priėmė pasiūly
mą redaguoti Vilniuje leidžiamą laikraštį Viltį, kuris, Dovydaičio paimtas, 
tų pačių metų pabaigoj virto dienraščiu. Vokiečiams užėmus Vilnių 1915 
m. rudeniop, Viltis turėjo sustoti. Tuomet jos redaktorius atsikėlė į Kauną 
ir čia nuo 1916 m. sausio i dienos paėmė pirmosios lietuviškos Kaune 
„Saulės“ (iš jos yra išaugusios abi dabartinės „Aušros“ gimnazijos) gimna
zijos direktoriaus pareigas, drauge buvo ir „Saulės“ draugijos pirmininkas. 
Šiose abiejose pareigose jam teko daug kovoti su okupacinės vokiečių val
džios vokietinimo siekimais. Vieną kartą buvo net nuo gimnazijos direk
toriaus pareigų atstatytas ir sumokėjo piniginę pabaudą. „Saulės“ drau
gijos gimnazijai virtus valstybine Kauno 1-ja gimnazija, Dovydaitis buvo 
ir jos direktorius iki 1922 m.

1920 m. buvo pakviestas Lietuvos Aukštųjų Mokslo Kursų senosios fi
losofijos istorijos lektorium, o 1922 m. įsikūrus Lietuvos Universitetui, uni
versiteto branduolin skirtųjų profesorių buvo išrinktas ir į universiteto per
sonalą. Čia pirmiausia dėstė kaip docentas, paskui kaip ekstraordinarinis 
profesorius religijų istorijos katedroje Teologijos-Filosofijos fakultete.
1928 m. gruodžio 2 dieną Teologijos-Filosofijos Fakultetas jį pakėlė or
dinariniu profesorium. 1933 metais įvykusiame L. K. Mokslininkų 
ir Mokslo Mėgėjų suvažiavime, prof. Dovydaitis buvo kartu su 
prel. A. Dambrausku ir Prof. St. Šalkauskiu paskelbtas vienu iš trijų pir
mųjų Lietuvos katalikų akademikų. 1936 m. sausio mėn. 16 dieną Res
publikos Prezidento aktu buvo iš Universiteto atleistas, o nuo tų pačių me
tų kovo mėn. 16 d. vėl grąžintas į eitąsias pareigas.

2. Mokslo plotmėje

Mokslininko darbo pamėgimu pasireiškęs Maskvos universitete, Dovy
daitis šiuo atžvilgiu dar labiau sutvirtėjo dirbdamas mokytojo darbą „Sau
lės“ ir Kauno 1-je gimnazijose, kuriose, trūkstant mokytojų, jam teko dės
tyti įvairius, tame skaičiuj ir gamtos mokslo, dalykus. Čia jis susidomėjo
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gamta jau ir iš filosofinės pusės; berods, susidomėjimo gamtos mokslais, 
kiek jie susisiekia su pasaulėžiūra ir filosofija, jis jau buvo parodęs studen
tavimo laikais, atsidėdamas nagrinėti evoliucionizmą, darvinizmą, haekeliz
mą ir su jais susijusias sritis. Dabar, dėstydamas gamtos dalykus gimnazi
joj, jis gamtoj įžiūrėjo ir filosofinio prasmingumo. Matydamas, kad Lie
tuvoj šiuo atžvilgiu yra spraga, jis 1920 m. rudenį įkūrė mokslus einančiai 
jaunuomenei ir šviesuomenei gamtotyros bei jos šalimų mokslų žurnalą 
Kosmos. Jau nuo 1918 m. pradžios leido pedagogikos reikalui žurnalą 
Lietuvos Mokyklą.

Mokslo ir mokymo darbą Dovydaitis toliau dirbo V. D. Universiteto 
Teologijos-Filosofijos fakultete, be religijų istorijos, čia dėstydamas dar vi
suotinės istorijos ir filosofijos katedrose. 1924.IX.1-1925.IX.1 buvo Teologijos- 
Filosofijos Fakulteto sekretorium, 1928.IX.1-1929.IX.1 Universiteto sekre
torium.

Jo moksliniai ir populiarizacijos darbai spausdinti įvairiuose žurna
luose. Jie apima religijų istorijos, filosofijos, pedagogikos, literatūros isto
rijos, gamtos mokslo, geografijos, geologijos, paleontologijos ir kitų sričių 
klausimus. Už jo darbus Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filoso
fijos Fakultetas, Senato pritariamas, 1936 m. prof. Dovydaičiui suteikė fi
losofijos daktaro laipsnį.

3. Politikoje

Politikoje Dovydaitis pradėjo dalyvauti vokiečių okupacijos laikais. 
Vilniaus Seimo metu 1917 m. jis buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. Kaip 
jos narys, jis 1918 m. vasario mėn. 16 dieną pasirašė Nepriklausomybės 
aktą. 1919 m. kovo mėn., kritiškiausiu nepriklausomos Lietuvos valstybės 
kūrimosi momentu, buvo pakviestas sudaryti III-jį Ministerių Kabinetą.

4. Religinėje ir kultūrinėje plotmėje

Dovydaitis čia dalyvavo įkurdamas ir vadovaudamas religinėms ir kul
tūrinėms organizacijoms. 1910 m. jis drauge su kitais įkūrė Ateitininkų 
organizaciją, kuria jis rūpinasi ir iki šių dienų. Kurį laiką ėjo jos Vy
riausio Vado pareigas. Kartu yra Katalikų Veikimo Centro Vyriausios 
Valdybos vicepirmininkas. Padeda ir Lietuvos Krikščionių Darbininkų 
Sąjungai bei Pavasarininkams. Dėl pastarųjų nukentėjo, nes už kalbą, 
pasakytą 1932 m. liepos mėn. 11 dien. Marijampolės „Pavasario“ rajono šven
tėje, buvo administraciniu būdu nubaustas trims mėnesiams kalėti. Dėl 
to Bajorų ir Marijampolės Sunkiųjų Darbų Kalėjime išbuvo pusantro mė
nesio. 1936 m. pradžioje dėl rūpinimosi kitos organizacijos reikalais buvo 
du mėnesiu atleistas iš V. D. Universiteto.
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5. Spaudos srityje

Spaudoje darbuotis Dovydaitis pradėjo tik ją atgavus, t. y. nuo 1905 me
tų. Pirmiausia rašė korespondencijas jau esamuose spaudos organuose: 
Vilniaus Žiniose, Naujojoj Gadynėj ir straipsnius Draugijoje, Šaltiny, Aušri
nėje, Vilty bei jos priede. 1910 m. padėjo įsteigti Ateitį, o vėliau pats įsteigė ir 
redagavo Lietuvos Mokyklą (1918-1924), Kosmos (nuo 1920), Logos (nuo 
1921), Soter (1924-1930), Naująją Vaidilutę (1921-1924.) Dabar tebereda
guoja Ateitį, Kosmos, Logos. Yra atsakomasis Darbininko redaktorius, 
bendradarbiauja Židiny, Tiesos Kely, Sotere, Naujojoj Vaidilutėj, XX-me 
Amžiuje ir kt.

Be to, Pranas Dovydaitis, kaip L. K. Mokslo Akademijos atstovas, dir
ba viceredaktoriaus darbą Lietuviškojoj Enciklopedijoj.

Prof. Dovydaitis — „Kosmo“ redaktorius
Steponas Kolupaila

Šiemet turime pažymėti vienas reikšmingas sukaktuves: prieš 50 metų, 
1886 m. gruodžio mėn. 2 dien. Runkių kaime Marijampolės aps. gimė vie
nas veikliausių ir darbingiausių mūsų mokslininkų, VDU ordinarinis pro
fesorius Pranas Dovydaitis. Lietuvos gamtininkams jis yra labai nusipel
nęs, kaip gamtos mokslo žurnalo „Kosmo“ įsteigėjas ir redaktorius.

Šiąja proga prisiminkime ryškiausius jo gyvenimo bruožus.
Augo Pr. Dovydaitis smulkaus ūkininko šeimoje. Vasarą ganydavo 

bandą, žiemą lankydavo už 5 km. Višakio Rūdos pradžios mokyklą. Runkių 
km. yra stambių miškų plote įsiterpęs; Judrės ir Jūrės takoskiros šiluose 
ir elksnose praleido savo vaikystės laiką būsimasis gamtos žurnalo re
daktorius.

Didelio vargo varžomas mokėsi Pr. Dovydaitis Veiverių mokytojų se
minarijoje, eksternu išlaikė baigiamuosius egzaminus Marijampolės gim
nazijoje ir ėmėsi studijuoti Maskvos universitete. Per ketverius metus,
1912 m., baigė juridinį fakultetą ir pradėjo studijuoti antrame — istorijos- 
filologijos fakultete, kurio konkursą jau 1910 m. buvo laimėjęs už mokslo 
darbą „Guyau moralės mokslo kritika“.

1913 m. Pr. Dovydaitis persikėlė į Vilnių „Vilties“ redaguoti, o Didžio
jo karo metu — į Kauną vadovauti pirmai lietuviškai gimnazijai. Dėsty


