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Prelatas Aleksandras Dambrauskas
Minint 70 m. jo amžiaus sukaktį
1860-VIII-27 —1930

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademiją, susidariusią 1922 m.,
veda antras iš eilės mokslavyris Matematikos Garbės Dak
taras prelatas Aleksandras Jakštas-Dambrauskas. Pirma vedė
Teologijos Daktaras arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Šv.
Rašto vertėjas ir dėstytojas.
Atatiko kirvis kotą — katalikų mokslas kun. Dambrauską.
Abudu, Dambrauskas su mokslu, susijo pačioje jaunystėje ir
nebepasimetė iki gilios senatvės. Štai kun. Dambrauskui
sueina jau septynios dešimtys metų amžiaus ir 40 m. mokslo
bei literatūros darbo.
Dideli skaitmens tirštai pažymėti mokslo vaisiais. To
dėliai L. K. M. Akademija pirmoji skubinas pasididžiuoti
šiuo savo Pirmininku ir padėkoti Apvaizdai už tą jai suteiktą
dovaną; drauge ir visuomenei atmena jubiliejaus datą, kad
laiku pasidarytų tam tikras išvadas.
Kun. A. Dambrausko sukaktis esame jau minėję bent du
kart. Žiūr. apie tai Vaižganto Raštų IV t. 169—211 p. Gausime
pagerbti jį trečią kartą; duok Dieve, ir ketvirtą ir dar dau
giau. Protu dirbą žmonės ilgaamžiai. Gerbėme gi a. a. Joną
Basanavičių keliais atvejais, vis tokia-pat, gal net didėjančia,
meile; vis mes nestigome nei medžiagos pasidžiaugti, nei
gražių žodžių tam pareikšti. Jei būtų galima pramanyti
tokios ypatingos svarstyklės pilietiniams nuopelnams sverti,
tai, mano išmanymu, ant dviejų lėkščių sukrauti visokeriopi
Basanavičiaus ir Dambrausko nuopelnai dažnai svyruotų.
Kun. Dambrauską ir jo rolę lietuvių kultūros istorijoje aš
leidžiu lygiomis su Basanavičium; tai mažiausia. O kartais
Dambrauskas būdavo net gyvesnis mūsų visuomenės nervas.
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Argi nėra ko džiaugtis, susipratus, kad mūsų turima ne
vienas Basanavičius, stovėjęs tautos kultūros sargyboje? Kad
vienas veikėjas netenka puošti kito veikėjo plunksnomis, nes
katras turi gana savųjų?
Lietuvių Visuomene! Pirmiausia ar tu nepamiršai, kad
kun. Dambrauskas, mokinys, kapelionas, tremtinys, profeso
rius, Draugijos geroms knygoms leisti įsteigėjas, prelatas,
redaktorius etc. mažai tebuvo kūnu atplyšęs, o širdimi nie
kados nebuvo atplyšęs nuo visos lietuvių tautos organizacijos?
Mūsų Jubiliatas kun. Aleksandras Dambrauskas gimė 1860m.
rugpiūčio 27 d. (mano raštuose klaidingai padėta 25 d.) s. st. Ku
ronių kaime, Pagirio par. Ukmergės aps. iš Andriejaus Dam
brausko ir Kotrynos Vaičiūnaitės. Šituos Dambrauskus (buvo
tos pavardės ir daugiau kuroniečių) seniau žmonės Jakštais
vadindavo; spėjama nuo Jakščipio (Jakštupio), ties kuriuo
turėjo būti pirmykštė Dambrauskų sėdyba. Senoji karta ir
dabar juos Jakštais tebevadina.
Jakštai-Dambrauskai tevaldė 20 ha ir buvo karališkiai
(gosudarstviennyje krestjanie). Viso Kuronyse buvo 21 kie
mas tikrų lietuvių. Bendroji kaimo kalba, kaip ir visų pagiriečių, buvo lietuviška; Dambrausko tėvas kitaip nemokėjo; Ro
žančių kas šventadienis giedodavo lietuviškai, tame giedo
jime gavo dalyvauti ir patsai Aleksandras. Ir kuroniečių
pavardės: Rymas, Argustas, Kiljonas, Kriščiūnas, Minkštimas,
Pociūnas, Pakalniškis ir k. lietuviškos. Tik vėliau kuris ne kuris
svetimas atėjo su lenkiška kalba (Senkevičius), vienas kitas
išpuikęs pavardę pakeitė (Rymavičius, Grigaravičius). Da
bar ir tie jau susipratę lietuviai, vaikelius katekizuoja lietu
viškai ir į mokyklą leidžia lietuvišką. Jei ką mūsų Jubiliato
pavardė klaidintų, tegu jie įsidėmi jo kiltį: ji nesuteršta jo
kiomis svetimomis priemaišomis.
Dabar Kuronys išėję vienkiemiais. Prel. Aleksandro bro
lis Pranciškus (iš pamotės gimęs) pasirinko galulaukes, už
pusantro kilometro nuo buvusios sėdybos, ir gavo 45 ha.
Nusikėlė ir trobas. Iš didžiulės senosios gryčios su saklyčia
pasistatė gražų naują gyvenimą. Mes čia senajai Jubiliato
gimtai vietai, kurios nė žymių nebėra, atsiminti dedame
senojo gyvenimo atvaizdą. Jis mums brangus ir reikšmingas.
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Tikrą brolį kun. Aleksandras teturi vieną Antaną. Jis
užkuriomis yra išėjęs į Žižmius, smulkių bajorėlių kaimą, ir
ten sudarė lietuvišką šeimą. Jo sūnus Leonardas dabar lanko
Lietuvos universitetą; dvi dukterys, Elena ir Stasė, išėjusios
„Saulės“ kursus Kaune, mokytojauja pradžios mokyklose.
Tikrųjų seserų kun. Al. visai neturėjo. Iš pamotės gimu
sios: Ona buvo ištekėjusi už Okainėlių Švobos Truskavos p.,
o Kotryna už Vaičiūno Pagirio miestelin. Abidvi sudarė
grynai lietuviškas šeimas.
Už kilometro nuo Pagirio m. yra dviejų ūkininkų ir
keleto mažažemių Maišymų kaimelis, iš kur buvo kilusi
kun. Aleksandro motinėlė Vaičiūnaitė, krikštomotina antra
Vaičiūnaitė ir dėdė priv. advokatas Petras Vaičiūnas, paskui
vedęs bajoraitę Paškevičiūtę ir pats tapęs „Wojczyn-Wojcie
chowski“. Motinėlė mirdama Aleksandrą paliko dešimties
metų. Jį tuojau pasiėmė Vaičiūnai. Senelė ir tetulės mylėjo,
dėdė advokatas davė pradžią mokslo. Maldaknygė teko skai
tyti lenkiška, nes 70-taisiais metais lietuviškų visai nesimaišė,
rusams lietuvių spaudą uždraudus. Kun. Aleksandras žiemos
metu buvimą Vaičiūnuose mini mielai maloniai. Vasarą
nenoromis gaudavo grįžti į tėvelį. Neilgai trukus, tėvelio
brolis kunigas Stanislovas Dambrauskas, Kriukų klebonas,
Aleksandrą pasiėmė į save ir leido į Šiaulių gimnaziją. Apie
tą laiką čia nekalbėsiu: prašom pasiskaityti paties Jubiliato
atminimų parodytose mano raštų vietose.
Išbuvęs aštuonerius metus Šiaulių gimnazijoje, Al. Dam
brauskas brandos atestatą gavo 1880 m. birželio 16 d. ir
įstojo į matematikos-gamtos fakultetą Petrapilio universitete.
Tačiau jau pavasarį 1881 m. kovo 5 d. atsiėmė dokumentus
ir birželio 24 d. perkėlė juos į Žemaičių kunigų seminariją
Kaune. Čia trejus metus tepabuvusį, 1884 m. liepos mėn. 6 d.
vyskupija pasiuntė jį savo lėšomis į kunigų akademiją Pet
rapilyje, kurią baigė 1888 m. Teologijos Magistru antro
laipsnio.
Al. Dambrauskas jau gimnazistu būdamas, drauge su Jonu
Spuduliu, Ant. Vileišiu (paskui medikais) ir k. domėjos lie
tuviškųjų dalykų ir pagarsėjo lietuviu patriotu. Juo gilyn
ėjo jo mokslas, juo tvirtyn tautiškas nusistatymas. 1888 m.
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rugsėjo 21 d. naujas Magistras buvo paskirtas Panevėžio
realinėn mokyklon kapelionu, kun. Jačinauskį iškėlus Kaunan.
(Kunigu įšvęstas t. m. birželio 29 d.). Čia vos pusę metų tepadirbėjus, kun. Aleksandrą ištinka katastrofa. Griežtai užpro
testavęs prieš vertimą, kad katalikai melstųs už carą rusų cer
kvėj, patenka į Kretingos vienuolyną ir penkeriems metams
(nuo 1889 m. birželio iki 1894 m. geg.) į Naugardo Ustiužną. Iš
pradžių rodės ji niekais paversianti visą jo pasigamintąjį mokslą
ir gabumą, skiriamą lietuvių tautai ginti nuo pašalinių ir vidu
rinių priešininkų. Tolimas svetimas kraštas, svetimi žmo
nės, priverstinis neveiklumas rodės ištižins energingą ir
atgrasins pasiryžusį. Bet tai būta Apvaizdos plano. Kun. Dam
brauskas, turėdamas daug laisvo laiko, kaip tik čia įsisko
nėja mokslus: parašo „Pišma katoličeskago bogoslova k pravoslavnomu“, atskira knyga, kritiką kosminio ratavimo
teorijos („Przigląd Katolicki“), užsiima lietuviška hagiogra
fija, o nuo 1891 m. tampa nuolatiniu lietuviško užsieninio
„Apžvalgos“ laikraščio bendradarbiu. Atitikęs tikrąjį pašau
kimą būti publicistu, Ustiužnoje pavaidina tiesiog providencialę rolę — dr. Vincą Pietarį laimėja lietuvių literatūrai:
Savasis duoda mums „Algimantą“ ir keletą tomų kitų raštų.
„Baustas“ valdininkas nebeturėjo teisės valdininkauti. Su
grįžęs iš ištrėmimo Kaunan, kun. Dambrauskas ilgai buvo
be vietos, stumdomas šio to padaryti laikinai.
1895 m. sausio 14 d. buvo paskirtas patarnauti Kauno
kalėjimui. 1896 m. sausio 15 d. — klausyti velykinės Vilniaus
apygardos kariuomenės, stovinčios Kaune. Gruodžio 27 d.,
iškilus kun. Miniotui į Vilniaus vyskupiją, laikinai valdyti
filialę šv. Gertrūdos bažnytėlę (dabar Tėvų Marijonų). 1898 m.
sausio 11 d. — kunigų seminarijos mokytoju. 1900 m. spa
lio 30 d. Žemaičių vyskupo M. Paliulionio sekretorium,
pakeičiant kan. A. Karosą (dabar Vilkaviškio vyskupą).
Tačiau ir šis nenuolatinio darbo laikas, kaip ir ištrėmi
mo, veltui nepraėjo. Stipri kun. Dambrausko individualybė,
stipriai išauklėta katalikiška nuotaika vertė jį visur dirbti
tautinės kultūros darbą, kad ir blogiausiomis sąlygomis. Be
nuolatinio darbo lietuviškai publicistikai ir poezijai, semina
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rijoje mokytojaudamas kun. D. parašė: „Doctrina ecelesia
russicae de libris deuterocanonicis“.
Nuo šio laiko Rusų valdžia ima darytis kun. Dambraus
kui palankesnė: ji sutinka nuo 1902 m. rugsėjo 1 d. įsileisti
jį į kunigų akademiją bažnytinės istorijos ir patrologijos pro
fesorium. Kun. D. net bandomąją prelekciją parašė. Bet da
lykai kitaip susidėjo: gavo dėstyti Šv. Raštą.
Petrapilyje tuo pačiu žygiu kun. D. gauna religiją dėstyti:
nuo 1902 m. lapkr. 4 d. Ksenijos institute, o nuo lapkr. 11 d.
Elzbietos institute. 1903 m. baland. 6 d. gauna kryžių (na
pierstnyj krest), o 1906 m. kovo 14 d., aplenkiant vieną
ordeną, gauna tiesiog Šv. Onos 3 laipsnio. Tai įtaka akade
mijos vyresnybės, prof. Dambrauskui palankios.
Profesoriavimas Petrapilyje trijose mokyklose, sakyčiau,
pavojingesnis buvo kun. Dambrauskui, neg ištrėmimas: čia
jis, pernelig užimtas privalomomis paskaitomis, galėjo išgai
šinti visą savo besusidarančią visuomeninę nuotaiką. Čia jis
parašė:- „Praelectiones exegeticae 1, In Evangelium S. Joan
nis, 2, In selectos psalmos, 3, In Hexaemeron“. Kiek jas pra
plėtęs, būtų sudaręs disertaciją Teologijos Daktaro laipsniui
gauti; bet tam dalykui reikėjo tūkstančio rublių: disertacijai
išspausdinti, baliui iškelti etc. Ir prof. D. nesidoktorizavo
Ir nerimo. Vasarą 1906 m. paliko akademijos mūrus, kur
buvo atatvertas nuo gyvojo visuomenės darbo tuo laiku, kai
siautė reakcija, kai gyvas darbas dirbti buvo reikalingiau, o
tinkamų žmonių nebuvo.
Sugrįžęs Kaunan nebepriėmė jokios privalomos tarnybos,
ėmės laisvo lietuviškos religinės kultūros darbo. Įsikūrus Šv.
Kazimiero Draugijai geroms knygoms leisti, iš Šv. Tėvo
gavo jai atlaidus, 1907 m. įsteigė „Draugiją“, literatūros, mok
slo ir politikos mėnesinį laikraštį, ėjusį iki 1923 m., ir šioje
pozicijoje palieka iki šiam laikui. Jis dalyvavo visose pastan
gose iškovoti tautinei lietuvių kultūrai laisvę, reagavo į visus
gyvuosius reikalus. Jis džiaugės ir barės, mokė ir taisė. Ir
klausė jo visi, ne viena konservatyvioji dalis visuomenės.
Būtų labai didelis rejestras dalykų, kuriuos kun. Dambrauskas
nusvėrė. Jei dr. Jonas Basanavičius buvo lietuvystės apote
oza, tai kun. Dambrauskas buvo jos šaknis. Aš nematau kito
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žmogaus, kurs taip organiškai būtų sutapęs su lietuvių tauta,
tiek aršiai gynęs Katalikų Bažnyčią, kaip D.
1914 m. gegužės 28 d. Žemaičių vyskupas kun. Al. Dam
brauską iškėlė tiesiai kapitulos prelatu, aplenkdamas kitus
laipsnius. Tam tikrą reskriptą dedame čia ištisai, nes cha
rakteringas yra nuopelnų įvertinimas.
Franciscus Karevič
Dei miseratione et Sedis Apostolicae gratia
Episcopus Samogitiensis.
Dilecto Nobis in Christo Presbytero A l e x a n d r o D a mb r a u s k a s, Theologiae Magistro.
Diuturnae sacerdotalis vitae Tuae optima specimina,
egregiam scientiam, litterarum studium, morum integritatem
aliaque virtutum documenta perspecta habentes, operae pre
tium duximus in Tuorum meritorum laudabile testimonium
Te ad insignem dignitatem praelaturae in Nostro Cathedrali
Capitulo promovere cum titulo Cantoris. Itaque omnia prae
laturae iura ac privilegia Tibi conferentes, dum de hac
promotione praesentibus litteris Nostris Tuae Dignitati no
tum facimus, omnia simul bona ac fausta in Domino Tibi
adprecamur benedictionemque pastoralem perlibenter imper
timur. In quorum fidem hoc rescriptum manu Nostra sub
scriptum sigilloque Nostro munitum dari mandavimus.
Caunae,
die 28 Maii 1914.
1915 m. kovo 1 d. paskirtas vizitatorium Žemaičių vys
kupijos vienuolynų, pakeičiant kan. Pr. Kriškijoną.
Nepaprastos vertybės yra dalykas, jis tenka mums prie
šakinėn vieton įdėti Jubiliato garbės vainike, kad kun. Dam
brauskas niekad neieškojo asmeninių gerumų, nesiekė karjeros
ir garso, pigiai gaunamo šiam tam papataikaujant. Kun. Al.
Dambrauskas-Adomas Jakštas - A. J. - Druskius etc. viską
drąsiai nušviesdavo stipria savo individualybe, „jakštiškai“
sakoma; dėl to tekdavo pasiginčyti, bet negalima buvo nesi
skaityti. „Geriau nepakliūti Jakštui į nagus“; už pasipriešini
mą duodavo ir pasivydamas pridėdavo. Sakoma, paprato
nepriklausomai dirbti, vadovauti. Bet tas pats Jakštas pigiai
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būdavo ir nulenkiamas tuo vienu geru viešai jam tartu žo
deliu. Niekados nepaliko ir geru už gera neatsimokėjęs, kaip
už bloga neatsikirtęs. Savo teises gynė viešai, o privilegijų
iš niekur nelaukė. Savo talentu, giliu savo mokslu, savo pa
dėtimi kun. Dambrauskas niekados nepirkliavo, niekados ne
sidairė pasiilgdamas ar rankas nuleisdamas: o kas gi man
atlygins už visas mano dedamas pastangas?
„Nenuolankus“ (niepokorny) atestavo kun. Dambrauską
akademija išleisdama; „nenuolankaus“ ir vyskupas Paliulio
nis nepaėmė į seminariją profesoriauti; bevelijo eilinį jo vie
ton žmogų. Seminarijoje būtų išvengęs kalbamosios katastro
fos, ištrėmimo; bet tikrų tikriausia nebūt pasidaręs toks, koks
mums dabar miela malonu pagerbti — Jakštas. Dabar mums
aišku, koks išmintingas esti Dievo lėmimas, net kai priešgi
nybes žmogui gyvenimo kelyje deda. Kas uitas neužuitas,
verstas neišverstas, tas retas plaukėjas nenugrimzdęs sveti
moje jūroje. Dabar mums aišku, jog Al. Dambrauskas nie
kur kitur nebūt taip tikęs, kaip vargdamas tarp savųjų dėl
tautos ir Bažnyčios. Digitus Dei fuit; jis pravedė kun. Dam
brauskui rolę, o kun. Dambrauskas ją suprato ir vienas pir
mųjų lietuvių išėjo iš pasyvumo — ne savo garbei.
Kun Dambrauskas griežtai visą savo veikimą reguliavo
devizą: Ad majorem Dei gloriam. Aš nežinau nė mažmožių,
kurių kun. Dambrauskas nebūt Dievui skyręs, ko jis Dievo
vardu nebūt baigęs. Viską mėgiamą: tautą, kultūrą, meną,
mokslą angštai sumezgė su Dievo apreikštąja Katalikų reli
gija; jos dėsniais, jos dvasia persunkė viską pasauliška. Ir
matematiką? Taip. Po teologijos kun. Dambrauskas geriau
siai išmano matematiką; tačiau nėra jos vergas, specialistas;
priešingai, ir matematiką jis pavergė aukštajam filosofijos
tikslui; nefilosofuojąs matematikas jam tėra pusė vertybės.
Dėl to taip gerbia Hoene-Wronskį.
Aukščiausį gyvenimo tikslą Dievui tarnauti, jo valią vy
kinti net ir tautinį darbą dirbant, Al. Dambrauskas suprato
labai anksti dar universitete studentaudamas. Iš pradžių mie
lai prisidėjo prie lietuvių studentų ratelio, kuris ryžos tau
tybę gaivinti, lietuvių literatūrą kurti, lietuvių kalbos moky
tis ir ją dailinti, ekonominius santykius Lietuvoje tirti. Bet
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kai patyrė kraštutiniųjų tendenciją pakirsti Bažnyčios ir ka
talikų kunigų itaką Lietuvos liaudžiai, gilinti luomų kovą,—
kriste atkrito nuo jų į priešingą lagerį. Aišku jam pasidarė:
reikia išnešti sveikos religinės savo tradicijos, prisirinkti kuo
daugiausia moksliškai nesugriaunamų argumentų už Kristaus
Religiją, už jos dogmatus, už jos rolę kasdieniame privačia
me ir viešame gyvenime. Iš universiteto pabėgo į dvasininkų
mokslo įstaigas ir ten visu atsidėjimu rinkos žinių reikalin
gų būsimajai kovai su priešingomis Katalikų Bažnyčiai sro
vėmis pačioje Lietuvoje.
Mokslas kun. Dambrauskui buvo reikalingas Religijai tar
nauti, Religija reikalinga žmonijai lietuvių tautos asmenyje
tarnauti. Lietuvių tautybės liktis kun. Dambrausko sąmonėje
buvo, lyg Angelo Sargo, Katalikybės sparnais apgaubta nuo
pravoslavų grobuonies erelio. Tad Religija ne tam vienam
tikslui — amžinajam išganymui, bet ir patektės gerovei. Taip
prieš jauną mokslavyrį anksti atsistojo pilietinė krikščionies
pareiga būti religinio įsitikinimo ir tautinės kultūros sargy
boje. Gera tautybė, geras mokslų žinojimas; tačiau visako
ultima ratio — Dievas, jo Apvaizda, jos parodomieji amži
nieji tikslai. Net kai rašo geometrijos, trigonometrijos, logi
kos vadovėlius, kai tiria matematikos problemas, seka dau
gelio mokslų pažangą ir jų tariamus naujus žodžius, kai seka
literatūros keliomis kalbomis plėtotę, — visu kuo tik lygina
kelią į sąmonę aukščiausiajai Būtybei. Ne kuriuo kitu tikslu
kun. Dambrauskas tampa ir Esperanto tarptautinės kalbos
pionierius; ne pirklybai, bet katalikiškai vienybės idėjai,
Keliolika krypčių, keliolika pozicijų ir viską dirba pats,
niekur kitais nepasivaduodamas, nors troško susilaukti
padėjėjų. Jis pats vienas — hagiografas, asketas, apologetas,
teologas, filosofas, matematikas, tautininkas, publicistas,
poetas, menininkas, moralizatorius, satirikas, bibliografas,
kritikas, redaktorius, leidėjas, organizatorius. Kiekoje da
lykų orientuojas! Nes nuolat skaito, mokosi, papildinėja savo
intelektą, kaip kokią nuolat kunkuliuojančią, nuolat sviegus
vandenis išverčiančią verdenę. Ir ji trykšta nuolat, gyvai ir
tyrai, šaltai gaivinančia, karštai tvirtinančia srove.
Dar jaunas būdamas pavyzdžiu sau laikė Gratry veikalą
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„Les Sources“ už tai, kad pilnas entuziazmo ir piešia kelią
į plačią krikščionišką sintezę teologijos, filosofijos ir pozity
vinio mokslo. Tuo pat tikslu imasi ir pats studijuoti darvi
nizmą, materializmą, pozitivizmą, kosmologiją; klauso Men
deliejevo, Posses, Tangancevo, Andriejevskio, Solovjovo, pra
voslavijos teologų. Buvo kurį laiką linkęs manyti galima
būsiant bet kuris Religijos dogmatas įrodyti tokia pat pre
cizija, griežtumu, kaip ir matematikos tvirtinimas. Bet su
pratęs savo klaidą, ieškojo naujų kelių į tiesą.
Pagaliau, keletas žodžių apie patį kun. Dambrausko darbo
būdą. Pirmiausia jis pagarsėjo poetu-eilininku, dviem leidi
niais. Dabar paruoštas spaudai visų eiliavimų storokas to
mas. Poetinėje kūryboje jis klasikas, daug dėmesio kreipiąs
į taisyklingą formą ir į filosofinį turinį. Matematiku išauk
lėtas, Dambrauskas griežtas galvojime, griežtai nuoseklūs ir
kūryboje. D.—poetui daugiau rūpi pakombinuoti, neg pavaiz
duoti. Už gražią formą ir aiškią mintį daug Dambrausko
eilučių tapo klasinės, užkariavo sau vietą visose chrestoma
tijose.
Kone tuo pačiu žygiu pasireiškė ir matematiškais darbais.
Be žinojimo dalyko ir jo literatūros, čia Dambrauskas yra
taręs daug nauja lietuvių ir esperanto kalbomis. Sudėjus krū
von, susidarytų storas tomas. Už visa tai yra laimėjęs iš Lie
tuvos Universiteto gamt.-mat. fakulteto Daktaro laipsnį ho
noris causa. Matematiškų darbų įvertinimą parodo čia deda
mas diplomas. Jį yra davęs vienas gerųjų mūsų universiteto
profesorių matematikų. Žiūr. diplomą.
Iš beletristikos srities, griežtai imant, kun. Dambrauskas
nėra nieko davęs mūsų literatūrai. Bet plačiau imant bele
tristiką, gražiąją literatūrą, įtraukiant į ją poeziją, irgi susi
darytų gerokas bagažas. Be monologo „Nebaigtas pamokslas“,
skirto scenai, žymią vietą čia paimtų vadinamosios satiros,
raštai gyvaisiais dienos reikalais, išdėstyti sūriai. Šiuose
raštuose labai daug kartaus sąmojaus. Gauti tomą ydas
pliekiamųjų raštų būtų nemažas laimėjimas. „Garnys“ pa
pešioti būtų labai pravartu.
Užtat lietuvių literatūrą kun. Dambrauskas seka taip pat
atsidėjęs, kaip ir šiaip-jau visuomenės dvasios pasireiškimus.
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Kun. Dambrauskas bet-kurio rašto turi duoti recenziją ti
kroje prasmėje: bent vienu feljetonu paminėti gera ir bloga.
Kun. D. ir čia dažnokai pasako karčios teisybės, tačiau tik
ten, kur pajunta nenatūralumą, kraipymąsi, pozą, nusidė
jimą menui. Šiaip -jau geroji ir malonioji kun. D. recenzijų
šalis, kad jis raštu džiaugias, nepavydėdamas jo. Tiesa, nu
dažo savo asmenybe; bet kaipgi kitaip? Nuo savęs neatskirsi.
Tų recenzijų žiūrėk du tomu: „Mūsų Naujoji Poezija“ 400 p. ir
„Mūsų Naujoji Prozos Literatūra“ 178 p.+XXXV p. Viso 1203 p.
Tąsą sudaro šitas štai „Užgesusių Žiburių“ tomas. Ten
apie darbus, čia apie pačius darbininkus. Taip raštus, taip
rašytojus kun. D. recenzuoja, paduoda daugybę faktinosios
medžiagos būtinos bet-kuriam kritikui. Plačiau parašytose
biografijose: Pietario, Kaupo, Tumo ir k., mes randame gau
siau inventarinės medžiagos, kruopščiau surankiotos iš au
tentiškų šaltinių. Tarp šitų raštų kai kada apie 30 m. atstu
mo. Jie palikti pirmykščioje redakcijoje, kad sudarytų isto
rinę medžiagą spręsti apie patį rašytoją Jakštą-Dambrauską.
Tur būt, taip pat šiemet pasirodys išspausdintas didžiulis
tomas, virš -500 p., vardu: „Mokslas ir tikėjimas“, kukliai
dar pavadintas senuoju esperantišku vardu: „Mažytės mintys
apie didžiuosius klausimus“. Čia kuklumas kaip ir nereika
lingas: profesorius Dambrauskas apie didžiuosius klausimus
moka rimtai, giliai pakalbėti, dažnai paberdamas originalių,
kaip ir matematikos raštuose, minčių; pavyzdžiui, naujas
bandymas Eucharistijos paslapčiai paaiškinti (Esmėkita), ma
terijos paslaptis, žmogaus paslaptis, tikėjimo paslaptys, „Di
džioji Realybė“ ir Dievas. Prof. Dambrauskas drąsus papo
lemizuoti su visais autoritetais, prof. Būčių, prof. Čepinsku,
prof. Mykolaičiu, pravoslavų ir kalvinų teologais, su politi
kais ir publicistais; bet-kam atsituri, o jam atsiturėti nepiga.
Pagaliau, kun. A. Miluko raginamas, yra surinkęs pasta
ruosius (1927 — 29 m.) publicistiškus savo straipsnius į atskirą
leidinį. Jis taip pat, tur būt, išeis 1930 m.
Ir dar būtų tomas šiaip jau mokslo raštų.
Visais tais darbais Jubiliatas laiko apgaubęs visą gyveni
mą per visus 40 paskutiniųjų metų, pradedant nuo jo ištrė
mimo į Rusiją. Tardamas gerbiamajam prelatui Aleksandrui
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Jakštui-Dambrauskui-Druskiui jubiliejinį žodį, aš tyčia su
silaikau nuo sezoninio panegiriko, kad jo paties didybė sa
vaime kiltų visuomenės sąmonėje.
Visuomene, atmink, kad esame turėję didį darbininką,
didį rūpintojėlį, krikščionį mokslininką publicistą, tą tretį
šalia dr. Vinco Kudirkos ir dr. Jono Basanavičiaus!
Dr. Juozas Tumas
L. K. M. Akademijos narys.
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