
- Ar daug Lietuvoje kalban-
čių žemaitiškai? Ar daugelis iš-
drįsta kalbėti savo gimtąja tar-
me?- paklausėme Stasio KaSpa-
ravičiauS.

- Pradeda drįsti. Žmonės jau-
čiasi vis drąsiau ir drąsiau. Žemai-
tijos krašte renginiai dažniausiai 
vyksta žemaitiškai. Ir Žemaitijos 
vėliava šalia Trispalvės jau randasi. 
Savimonės atbudimas lėtai, bet 
vyksta. Matyt, genuose ta stiprybė 
užrašyta. Žemaičiai jau tokie - jei 
gimei žemaičiu, turi juo ir mirti. 
Tikras žemaitis turi puoselėti savo 
tarmę, stengtis šnekėti žemaitiš-
kai, saugoti tradicijas. Žemaitijoje 
daug kas per šventes kelia dvi vė-
liavas - Lietuvos ir žemaičių. Kai 
budo Lietuva, iškart ir žemaičiai 
atbudo. Kaip negali gėdintis savo 
tėvo ir motinos - taip nepabėgsi ir 
nuo prigimties. Žemaičiai drąsiai 
žemaitiškai kalba tik Žemaitijoje. 
Kitur būdami dažniausiai savo tar-
mę „perjungia“ į bendrinę kalbą. 
Ta tradicija tęsiasi nuo tų laikų, kai 
buvo gėda šnekėti lietuviškai, kad 
nebūtum palaikytas mužiku, kai 
dar buvo gaji nuomonė, kad žemai-
tiškai kalba tik neišsilavinę. Net 
dabar, jei šneki žemaitiškai, ki-
tiems atrodai kitoks... Bet taip tik 
pas mus. Kitose šalyse tėvai sam-
do to krašto tarme kalbančias auk-
l ytes, kad vaikus išmokytų prigim-
tos tarmės.

- Gal vyresni kalbėti tarmiš-
kai nevengia taip, kaip jauni-
mas?

- Atsiverskite 2011 metų gy-
ventojų surašymo duomenis ir su-
prasite, kad žmonės nenori prisi-
pažinti mokantys tarmiškai. Tada 
žemaičiais pasisakė esą 2169 lie-
tuviai. Užsirašė trys aukštaičiai, 
devyni dzūkai ir du suvalkiečiai. Šit 
jums ir etnografinis Lietuvos pa-
veikslas. Tokie tai valstybiniai duo-
menys.

- Ateinančius metus Seimas 
numatė skelbti Žemaitijos me-
tais. Kieno tai buvo mintis?

- Žemaičių draugijos. Kažkada 
Seime buvo žemaičių parlamenti-
nė grupė, ta veikla nunyko, bet į 
mūsų draugijos prašymą Seimas 
galiausiai atsižvelgė - 2019-ieji 
metai bus paskelbti Žemaitijos me-
tais. Tam yra solidi proga. Kitąmet 
bus 800 metų, kai rašytiniuose šal-
tiniuose pirmą kartą paminėtas 
Žemaitijos vardas. Istoriniuose 
šaltiniuose galbūt galima surasti 
dar ankstesnę Žemaitijos paminė-
jimo datą, bet viena data yra tvirta 
ir ją galima skelbti valstybinės 

reikšmės. Haličo-Voluinės didžių-
jų kunigaikščių ir Lietuvos taikos 
sutartyje paminėta, kad dalyvauja 
ir žemaičių kunigaikščiai Erdvilas 
(Gerdvilas) ir Vykintas. Žemaičių 
metų patvirtinimas aukščiausiu ly-
giu - didelis pliusas žemaičiams. 
Aišku, bus skirta kažkiek pinigų 
leidybai, gal dar kam, bet pinigai 
tėra pinigai. Kai šnekta apie pini-
gus prasideda, visi pradeda norėti 
festivalių, švenčių, prasideda da-
lybos. Kas po to? Šventė praeis, 
šiukšles susirinksime, ir viskas. 
Norėtųsi, kad būtų kažkokia išlie-
kamoji vertė, Žemaitijos reikšmės 
įtvirtinimas. Žemaičių vyskupystė, 
įsteigta 1317 metais, visus 500 
metų puoselėjo lietuvybę. Juk ir 
Šventasis Raštas buvo pradėtas 
spausdinti žemaitiškai. Vyskupija 
buvo nusitęsusi toli, į Aukštaitiją 
įsirėžusi. Aš dar turiu dokumento 
kopiją, kur aukštaičiai prašo že-
maičių vyskupo išversti Šventąjį 
Raštą į aukštaičių kalbą, nes anie 
žemaitiškai nesupranta. Kaunas 
didžiuojasi - oi, kokie jie lietuviai, 
o juk Kaunas buvo rusų fortas, Ru-
sijos gubernijos fortais apsupta ci-
tadelė. Bet kada po 1863 m. suki-
limo carinė valdžia žemaičių vys-
kupą Valančių ištrėmė į Kauną, ten 
įsikūrė vyskupija, kunigų semina-
rija, bažnyčios, gimnazijos. Prasi-
dėjo Kauno, kaip lietuvybės židi-
nio, trauka. Kaip istorikas Liudas 
Jovaiša sako: kur būtų nusėdusios 
Basanavičiaus, Kudirkos idėjos, jei 
Žemaičių vyskupystė nebūtų su-
kūrusi lietuvybės terpės.

- 2013-ieji buvo paskelbti 
Tarmių metais. Gal klystu, at-
rodo, ėjo, praėjo tie metai giles-
nės žymės nepalikdami...

- Nesakyčiau, kad nieko nepa-
liko. O aš labai vertinu Tarmių me-
tus. Buvo viena tokia gimnazija 
Žemaitijoje, kuri žemaičių kalbos 
nenorėjo pripažinti, esą ji grubi, ga-
dina norminę kalbą. Kai buvo pa-
skelbti Tarmių metai, vieną gražią 
dieną ta mokykla mane pasikvietė 
į renginį ir padarė gražią šventę, 
skirtą žemaičių tarmei. Sakytum, 
ta mokykla nuo amžių buvo žemai-
čių tarmės puoselėtoja. Po to net 

ten gyvenantys mokytojai leng viau 
atsikvėpė, pasijuto galintys savo 
prigimtinę tarmę saugoti, jos nesi-
gėdyti.

- O kaip žemaičiai jaučiasi 
pasaulyje? Išvykę jie jau turbūt 
savo tarme nebekalba?

- Senieji dar kalba, bet Tėvynę 
tikrai prisimena visi. Tėvynė yra 
tik viena, kad ir kur tu būtum. 
Anksčiau draugijos skyrius buvo 
Australijoje. Nemažai žemaičių 
pasų ten išsiuntėme. Nemažai jų 
iškeliavo į Ameriką. Amerikoje 
yra daugiau norinčių vadintis lie-
tuviais, bet oficialių lietuvio pasų 
nėra. Gauna jie žemaičio pasus 
(tarmiškai - žemaitė pasos - red. 
past.) ir didžiuojasi turį Tėvynės 
įrodymą.

- Ar daug žemaičio pasų 
draugija yra išdavusi?

- Bus apie dešimt tūkstančių, 
gal dar daugiau. Kartais man skam-
bina ir klausia, kaip įsigyti žemaičio 
pasą. Sakau, pasų niekas nedalina, 
reikia įstoti į Žemaičių draugiją. 
Kartais mums bando įdurti: kokie 
čia tie žemaičių pasai. O kodėl ne, 
sakau. Arklys turi pasą, mašina tu-
ri, žemaitukai žirgai su pasais, o 
žemaitis kodėl jo negali turėti? 
Svarbu, kad toks noras būtų. Dirb-
tinai žemaičiu nė vieno nepadarysi. 
Šnekta turi būti įgimta. Jei kas su 
ja neužgimęs, bando šnekėti že-
maitiškai, atskirti nesudėtinga. Ne 
žemaičiui arba tos kalbos nemo-
kančiam gali atrodyti keista, kad 

tos pačios vietovės pavadinimas 
gana netolimose vietose skamba 
kitaip. Dabar pas mus atkuriami 
vietovardžiai žemaičių tarmėmis. 
Įvažiuojant į Luokės miestelį nuo 
Telšių pasitinka ženklas „Louke“, 
o atvažiuojant į miestelį iš kitos 
pusės - užrašas „Lūke“. Mes, že-
maičiai, į tą reikalą žiūrime papras-
tai. Visa tai ne dėl principų, o tam, 
kad išsaugotume savo tarmiškus 
pavadinimus. Nuo seno žemaičiai 
nuo Užvenčio važiuodavo į Lūkę, 
o nuo Telšių į Loukę. Tad kodėl 
dabar kažkas turėtų keistis? Mes 
nesistengiam žemaičių kalbą suni-
veliuoti, bet saugodami savo kul-
tūrinį paveldą viską darome, kad 
jos patarmės būtų tokios, kokios 
buvusios.

- Daug kas sako, kad žemai-
čių tarmė jiems - tamsus miš-
kas, nors vertėjo ieškok. Tačiau 
tie, kurių bent vienas tėvų ar 
senelių ta kalba kalbėjo, su-
pranta viską...

- Čia ir atsakymas tiems, kurie 
purkštauja išgirdę siūlymą vadinti 
mūsų šnektą ne tarme, o kalba. 
Jeigu kitų regionų atstovai nesu-
pranta, vadinasi, yra ne žemaičių 
tarmė ir jos patarmės, o kalba. Ir 
tą reiktų pripažinti oficialiai. Tą 
mintį mes atsargiai keliame ir ti-
kimės, kad ji nebus pamiršta. Vie-
ną dieną tas reikalas bus prikeltas, 
nes tautos išlikimas yra susijęs su 
jos kalba. Kuo daugiau savo pri-
gimtinę kalbą skurdinsime, tuo pa-
tys skurdesni būsime ir tuo neįdo-

mesni būsime pasauliui. Tą klau-
simą savo monografijoje „Žemai-
čių kalba ir rašyba“ kelia buvęs 
šviesaus atminimo kalbos tyrinė-
tojo profesoriaus Alekso Girdenio 
mokinys, Šiaulių universiteto do-
centas Juozas Pabrėža. Lietuviai į 
žemaičius turėtų kitaip žiūrėti. 
Nesipuikuodamas savo žemaitiška 
prigimtimi sakau, kad žemaičiuose 
yra ta lietuviškumo stiprybė. Dar 
lenkų istorikas Ježis Ochmanskis 
(Jerzy Ochmanski) rašė, kad že-
maičių kunigaikštystė yra pati lie-
tuviškiausia. Dabar kartais nebe-
aišku, kur mes einame: net „Dainų 
dainelė“ pradėta dainuoti angliš-
kai. Jeigu jau taip, liko tik „Tautiš-
ką giesmę“ išversti į anglų kalbą.
Lietuvių kalbai ta svetima kalba 
daro didelį poveikį. Valstybiniame 
radijuje, televizijoje turėtų domi-
nuoti gimtoji kalba.

- Po Žemaitijos metų galėtų 
eiti Dzūkijos metai, Aukštaiti-
jos, Suvalkijos...

- Na, jei dzūkų devyni tėra, 
aukštaičių - trys, kam jiems tie 
metai? Jeigu žmogus gėdinasi sa-
vo tarmės, jokie metai nepadės. 
Vadinasi, trūksta tautinės savimo-
nės. Nesigiriu, kad prisipažinusių 
žemaičiais yra daug. Priešingai, 
ganėtinai mažai. Pagal paskutinį 
caro Rusijos surašymą žemaičių 
buvo per 400 tūkst. Ir jų gimtoji 
kalba buvo žemaičių. Viskas apsi-
vertė Smetonos laikais. Atėjęs į 
valdžią Smetona įvedė autoritari-
nį požiūrį - pagal jį valstybėje te-
gali būti viena kalba. Tas požiūris 
išliko iki šiol, niekas nenori to rei-
kalo keisti. Pamirštama, kad ne tik 
tautiniai drabužiai, bet ir kalba - 
paveldas. Paveldas tai, kas pavel-
dėta iš protėvių ir ką reikia labai 
saugoti.

- Kaip žemaičiai išlaikė savo 
savimonę? Iš kur tas siekis ne-
sigėdyti savo šnektos?

- Tai daryti skatina poreikis, 
kylantis iš gilumos. Ir tai yra gra-
žu. Žemaičiai pajuto, kad jiems 
leng viau bendrauti taip, kaip šne-
kama. Renginiai čia dažnai vyksta 
žemaitiškai. Šit, Vokietija. Visi jie 
ten vokiečiai, bet kalbėti savo že-
mės šnekta jiems yra garbė. Ko-
dėl kiek vienas lietuvis negali šne-
kėti savo tėvų kalba? Turi kalbėti, 
jeigu esame demokratinė valsty-
bė. Bet nereikia tyčiotis, kad, jei 
kalbi žemaitiškai, esi kažkoks 
kvailelis, kad žemaičių kalba tin-
kama tik prasčiokams. Žemaičių 
kalbą nebūtina vartoti oficialioje 
erdvėje, bet bendraujant tarpusa-
vy, scenoje, šeimoje - net būtina. 
Man įstrigo tarpukarį gyvenusio 
rašytojo, visuomenės veikėjo Juo-
zapo Herbačiausko pasakymas 
kad žemaičiai - valstybės pama-
tas. Tą kažkur Aukštaitijoje pa-
kartojau ir sulaukiau klausimo: o 
kas tada aukštaičiai? Jūs esate 
pastatas, sakau, nes tvirtą pastatą 
įmanoma suręsti tik ant tvirtų pa-
matų.

Kalbėjosi Dalia ByčienĖ

Lietuviškumo stiprybė slypi kalboje
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 � Arklys turi 
pasą, mašina 
turi, žemaitukai 
žirgai su pasais, 
o žemaitis kodėl 
jo negali turėti?

Buvęs Telšių muziejaus „Alka“ vadovas, lakūnas Stasys Kasparavičius 
beveik trisdešimt pastarųjų metų paskyrė Žemaičių kultūros draugijos 
veiklai. Už žemaičių kalbos populiarinimą, už vos bundant Lietuvai 
Žemaičių draugijos įgyvendintą Rainių koplyčios idėją jis buvo 
apdovanotas Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu. Neseniai S.Kasparavičius 
parašė ir išleido knygą „Žemaitija - paslapčių žemė“. Pasak autoriaus, 
šia knyga jis norėjo išsaugoti ateičiai iki šiol niekur neminėtus 
Žemaitijos akmenis, vietoves - tarsi testamentą perduoti tiems, kurie 
norės juos tyrinėti bei ieškoti naujų gelmių. Anot S.Kasparavičiaus, 
viena iš didžiausių paslapčių net ir jam tebėra nepaaiškinama 
žemaitiška stiprybė bei atkaklumas. Juk laiko dulkės užklojo kuršių 
tautą, pradingo žiemgaliai, prūsai, jotvingiai, o žemaičiai - liko.
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Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINIMO 
JUDĖJIMO apskritojo stalo disku-
tavo Lietuvos kalinių globos drau-
gijos pirmininkas Jonas STAŠINS-
KAS, advokatas, buvęs prokuroras 
Kęstutis BETINGIS, advokatas, 
buvęs prokuroras, buvęs Seimo pir-
mininkas Artūras PAULAUSKAS, 
Seimo narys, buvęs Advokatų tary-
bos pirmininkas Rimas ANDRI-
KIS. Diskusiją vedė žalgirietis Ge-
diminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Atėjus 
naujajam teisingumo minist-
rui Elvinui Jankevičiui, į vie-
šumą iškilo daug informacijos, 
kas vyksta įkalinimo įstaigo-
se - apie įvairias kastas, apie 
neteisėtus ryšius su nuteistų-
jų priežiūrą vykdančiais žmo-
nėmis ir pan. Taigi, kas vyks-
ta įkalinimo įstaigose? Ar iš-
girdome kažką nauja?

J.STAŠINSKAS: Galiu pasa-
kyti, kad dabar vyksta pervers-
mas. Vyksta kardinalus pertvar-
kymas, nes kito kelio nėra. Tie 
vadovai, kurie dabar vadovauja 
Teisingumo ministerijai, turi pa-
daryti taip, kad tos netvarkos ne-
būtų. Jūs puikiai žinote, kad įka-
linimo įstaigos buvo valdomos 
kalinių grupių. Tai, kas vyko Ne-
priklausomybės metais, ypač pa-
skutiniu metu, yra tylus įkalinimo 
įstaigų užvaldymas. Visi iki galo 
nežinojo, kas pataisos namuose 
vyksta, bet suprato, kad kastų ne-
gali būti. Visą valdžią turėjo aukš-
čiausios kastos. Žinoma, dirban-
tys ministerijoje ar kitur pareigū-
nai galėjo nežinoti, kad vyksta 
nusikaltimai, kad yra „pumpuoja-
mi“ pinigai. Kad galėtum paimti 
pinigus, turi būti sąlygos, būtinai 
turi egzistuoti kastos, o jos pas 
mus nepanaikintos. Mes, kalinių 
globos draugija, taip pat matėme, 
kas vyksta įkalinimo įstaigose, 
bet žinojome, kad nėra jėgos, ga-
linčios tam pasipriešinti. Buvo ri-
zikinga. Jeigu vadovybė, departa-
mentas ar ministerija būtų darę 
taip, kaip dabar, situacija būtų pa-
sikeitusi. Tačiau jie nieko nedarė, 
nes netikėjo savo jėgomis. Kai 
viešumon iškilo įvairūs atvejai 
Kybartuose ir pan., visuomenė 
pamatė, kas vyksta, todėl kito ke-

lio nebeliko. Galima kelti klausi-
mą - laimės ar nelaimės pertvar-
ka? Tos žemutinės kastos yra la-
bai atsargios, tiems nuteistie-
siems reikia daug metų sėdėti, 
todėl jie nelabai tiki, išsigandę 
laukia, kas bus, kaip baigsis mū-
šis, ir daug ko nesako.

G.JAKAVONIS: Gerbiamas 
Kęstuti, tikriausiai esate susi-
dūręs su įvairiomis situacijo-
mis ir kaip prokuroras, ir kaip 
advokatas. Štai minėta, kad 
pataisos namuose negeri daly-
kai vyksta nuo Nepriklauso-
mybės pradžios, tačiau, kiti 
sako, jog toks paveldas liko iš 
tarybinių laikų. Bet visa tai eg-
zistuoja ne tik pas mus. Visa-
me pasaulyje egzistuoja kas-
tos ir tai vyksta šimtus metų...

K.BETINGIS: Kalinių globos 
draugijos pirmininkas paminėjo 
labai svarbius aspektus, kurie 
šiandien yra įgavę didelį viešumą. 
Kaip jau buvo sakyta, ir iki Neprik-
lausomybės, ir po Nepriklauso-
mybės šiems klausimams nebuvo 

skiriamas reikalingas dėmesys ir 
nebuvo aktyviai dirbama toje sri-
tyje. Negalima sakyti, kad nei 
vykdomoji, nei baudžiamoji val-
džia nežinojo ir nežino, kokia yra 
situacija pataisos namuose, kitose 
įkalinimo įstaigose. Tokie santy-
kiai yra susiklostę seniai, todėl 
nemanau, kad įvyko kažkas naujo. 
Man imponuoja, kad pagaliau yra 
galvojama, jog reikia kažką daryti. 
Norint kardinaliai ką nors pakeis-
ti, turi būti planas, numatyta, ką 
ir kaip tą padaryti. Pataisos na-
mai - teritorijos ir būstai - kokie 
buvo iki Nepriklausomybės, tokie 
patys liko. Kad vadovybė galėtų 
valdyti situaciją, manau, turi būti 
kardinalus, logiškas ir nuoseklus 
planas, kaip tai padaryti. Vien no-
ru, kad reikia kažką pertvarkyti, 
nieko nepadarysime. Tai, kad vie-
nus asmenis perkelia kitur, izo-
liuoja, nelabai ką pakeis, nes yra 
nusistovėję ryšiai, santykiai. At-
rodo, visos nuteistųjų problemos 
yra tik pataisos namuose. Nesi-
girdi, kaip tuos žmones, kurie iš-
eina į gyvenimą, reiktų integruo-
ti į visuomenę, į gyvenimą. Tas 
klausimas lieka antrame plane. 
Jeigu nuteistieji pataisos namuose 
susikurs tokias sąlygas, kad norės 
ten grįžti, tai apie kokį pasitaisy-
mą galima kalbėti? Nepagalvoja-
ma, kas priims į gyvenimą baus-

mę atlikusį žmogų. Mintys ir pla-
nai gali būti geri, tačiau vien tik 
noro nepakanka. Jeigu nebus įsi-
gilinta į problemą, jei nebus pla-
ningai ir prasmingai dirbama vi-
sose srityse, tai ir pataisos na-
muose, ir administracijoje, kuri 
vykdo priežiūrą, iš karto teigiamų 
poslinkių nėra ko tikėtis.

G.JAKAVONIS: Mes kei-
kiame tarybinius laikus, ta-
čiau turime pripažinti, kad 
technologijoms pažengus pir-
myn, matome, kad nusikalti-
mai tobulėja, suintensyvėjo 
telefoniniai sukčiavimai. Siek-
dami vienokių ar kitokių tiks-
lų, kaliniai iškart išsiaiškina, 
kokia tavo socialinė padėtis, 
ar tu turi šeimą, kaip ji gyve-
na ir pan. Kalbama, kad tie 
aukščiausios kastos asmenys 
yra labai turtingi, kažkur in-
vestavę žmonės. Be to, laisvė-
je yra jų giminės, artimieji. 
Galima kalbėti ir apie prižiū-
rėtojus, kurių nedidelės algos 
skatina imti kyšius ir bendra-
darbiauti su nuteistaisiais...

A.PAULAUSKAS: Aš pradė-
siu nuo senesnių laikų. Taip jau 
atsitiko, kad pačioje teisininko 
karjeros pradžioje pradėjau dirbti 
Kaišiadoryse. Pravieniškėse tuo 
laiku buvo trys zonos. Tvarkyda-
mas savo archyvus, radau tokį 
mano rašytą pranešimą apie 
1981 m. įvykius Pravieniškių ko-
lonijoje. Štai ką tada rašiau: „Ana-
lizuojant nusikalstamumo būklę 
pataisos darbų įstaigose, galima 
padaryti keletą išvadų. Kontrolės 

stoka, ypač naktį. Daugiau kaip 
tūkstantis nuteistųjų kali, juos 
prižiūri tik 5-6 atsakingi kontro-
lieriai. Nužudymai ir kiti sunkūs 
nusikaltimai dažniausiai daromi 
naktį, nes nuteistieji pasijaučia 
laisviau, suvedinėja sąskaitas. 
Nors budėjimo režimai buvo su-
skirstyti trimis pamainomis, bet 
situacija nesikeitė. 1981 m. iš įka-
linimo vietos buvo išimta 11 
tūkst. rublių. Išimami alkoholiniai 
gėrimai, tab letės, pinigai ir kiti 
daiktai. Formuojama nuomonė 
apie nebaudžiamumą, kas veda į 
dar sunkesnius nusikaltimus. Ko-
lonijoje kontrolieriai gauna nedi-
delius atlyginimus, todėl ima ky-
šius, susideda su nuteistaisiais, 
patys su jais girtauja, neša jiems 
įvairius daiktus, tabletes, alkoho-
lį. Formuojasi Vilniaus ir Kauno 
grupuotės, tačiau jau formuojasi 
ir Klaipėdos, Kapsuko (dabar Ma-
rijampolė - red.) grupuotės, kurios 
taip pat bando įtvirtinti savo au-
toritetus.“ Taigi, galima palyginti, 
kas buvo tada ir dabar, praėjus ši-
tiek metų. Noriu pasakyti, kad tais 
laikais admini stracija įvairius nu-
teistųjų procesus kontroliavo, ten 
dirbo operatyvinės, režiminės tar-
nybos, turėjusios savo žvalgų. Ta-
čiau nuteistiesiems vis viena buvo 
leista gyventi pagal jų tvarką. Ta 
nusikaltėlių subkultūra, gyvavusi 
tais laikais, persikėlė į nepriklau-
somos Lietuvos laikotarpį. Kai vi-
sa sistema iš Vidaus reikalų mi-
nisterijos buvo perduota Teisin-
gumo ministerijai, aš nuoširdžiai 
tikėjau, kad civilinė institucija su-
kurs galbūt visiškai naują, mūsų 
poreikius atitinkančią įkalinimo 
vietų sistemą. Tačiau iš esmės 
niekas nepasikeitė. Nuteistųjų lai-
kymo sąlygos kokios buvo, tokios 

ir liko. Baisiausia, susidariau įspū-
dį, kad dabar nebeliko ir tos nedi-
delės administracijos kontrolės, 
kuri buvo anais laikais. Faktiškai 
šiandien viską valdo nuteistieji, 
nes atsirado dideli pinigai. Noriu 
pasakyti, kad visos tos „paniat-
kės“, visos tos taisyklės yra per-
keltos į šiandieną. Būtent tos įka-
linimo įstaigos ir formuoja ben-
druomenes su visais subkultūros 
požymiais. Visa hierarchinė siste-
ma, kastos, Vilniaus-Kauno-Klai-
pėdos grupuotės, veikia. Norėda-
mi ką nors radikaliai keisti, visų 
pirma mes turime pakeisti sąly-
gas, atsisakyti kyšininkavimo, 
bendradarbiavimo su nusikaltė-
liais. Kitaip nieko nebus.

R.ANDRIKIS: Aš norėčiau 
visiems suprantama kalba pasaky-
ti, kad tose įkalinimo įstaigose ne-
vyksta nieko tokio, ko nevyksta 
civilizuotame gyvenime. Kaip gy-
vena Lietuva, taip gyvena ir jos 
įkalinimo įstaigos. Kadangi kalinių 
skaičiumi mes stabiliai pirmauja-
me Europos Sąjungoje, tai pridė-
kime dar jų gimines, kurie daro 
tai, apie ką rašoma, ir mes suskai-
čiuosime, kad didelė Lietuvos vi-
suomenės dalis žino ir žinojo, kas 
vyksta įkalinimo įstaigose. Čia 
nieko naujo, todėl pasakyti, kad 
niekas nieko nežinojo, yra absur-
das. Tai yra ta pati tarybinė siste-
ma, tik pervesta į kiek kitokius 
rėmus. Nesutinku su teiginiu, kad 
operatyvinės tarnybos nežino. Vi-
sos žino, tik klausimas, kodėl nie-
ko nedaro. Aš galiu pasakyti, kad 
ne tik kalėjimo vidaus operatyvinė 
tarnyba žino, kad ten vyksta pre-
kyba, alkoholis liejasi laisvai, nar-
kotikai - pagal kokį nori receptą. 
Tad apie ką mes kalbame? Visi ži-
no, kaip visa tai patenka, kas ku-
ruoja. Jeigu linkę nusikalsti žmo-
nės mato, kad keliasdešimt mili-
jonų galima paimti be jokios atsa-
komybės, tai kaip tada įvykdyti 
bausmės tikslus, atriboti žmogų 
nuo nusikalstamų kėslų ir jį perau-
klėti? Galiu pasakyti, kad šiandien 
pataisos namai yra nužmoginimo 
įstaigos. Drįsčiau teigti, kad per 
visą nepriklausomos Lietuvos lai-
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  ...dažnam kyla klausimas, ar 
įkalinimo įstaigos vadovas yra 
kalinių ar prižiūrėtojų šalininkas...

Rimas ANDRIKIS
Seimo narys, buvęs Advokatų tarybos pirmininkas  

  ...ar už tokį atlyginimą ne geriau 
fermoje prižiūrėti kiaules, kurios 
atkirčio negali duoti, ar žmones 
su savo charakteriais, su savo 
neigiamomis emocijomis...

Nuteistųjų kastos, turto prievartavimas, korupcija ir 
prižiūrėtojų kyšininkavimas - tokia šalies įkalinimo įstaigų 
kasdienybė. Ši sistema iš sovietinių laikų paveldėjusi tai, kas 
yra blogiausia, nė kiek nepasikeitė per tris nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmečius. Pratrūkus šiam pūliniui, Teisingumo 
ministerija skelbia sieksianti įvesti tvarką. Tačiau kokios 
jėgos reikia norint išmėžti šias Augijaus arklides?

kotarpį niekas nesiėmė veiksmų, 
kad tos įstaigos atitiktų tuos tiks-
lus, kurių buvo siekiama.

G.JAKAVONIS: Norėčiau 
pereiti prie klausimo, kodėl 
visa tai egzistuoja? Pasirem-
siu premjero Sauliaus Skver-
nelio žodžiais, kad kalėjimas 
tikrai neperauklėja žmogaus. 
Kalėjimas tampa tarsi tobuli-
nimosi kursais. Ką reikėtų da-
ryti, kad taip nebūtų?

J.STAŠINSKAS: Ponas And-
rikis ir kiti pasakė, kas vyksta, 
mums nereikia daugiau nieko įro-
dinėti. Klausimas toks: ar tie pa-
reigūnai, kurie imasi to darbo, ką 
nors padarys? Ankstesnieji žino-
jo, bet nesiryžo. Dabar kastos 
tiek suįžūlėjusios, kad valdžia jau 
nebegali nieko neveikti, todėl ji 
daro pokyčius. Vieni teigia, kad 
nieko neišeis, bet yra ir neabejo-
jančių. Mano nuomonė būtų to-
kia - yra dvi fazės. Pirmiausia, aš 
galvoju, jie įves kariškas pajėgas. 
Jeigu dabar vyktų nusikaltimai, 
jeigu būtų nustatytas turto prie-
vartavimo, žeminimo faktas, iš-
kart būtų keliama baudžiamoji 
byla. Tie tęstiniai nusikaltimai, 
kurie vyko daugelį metų, jau yra 
prie sustabdymo ribos. Aš matau, 
kad šioje dalyje yra pokyčių. Da-
bartinė valdžia, kuri imasi tą da-
ryti, antro šanso neturi. Apie ant-
rąją fazę, apie tai, kaip vyks socia-
lizacija, nekalbėsiu, nes gal dar ir 
pati valdžia nežino, kaip bus.

G.JAKAVONIS: Teko kalbė-
ti su vienu advokatu, kuris pa-

sakė tokią mintį: galbūt ir ge-
rai, kad teisingumo minist ras 
turi pedagoginį išsilavinimą ir 
imasi tų reformų, kurių teisi-
ninkai bijotų imtis. Kita vertus, 
tam reikalingos didelės lėšos. 
Kažkiek gauname iš skandina-
vų, bet to nepakanka. Pinigai 
reikalingi ir kitoms sritims, ži-
nome, kokios mažos pensijos. 
Kaip įmanoma suderinti visus 
šiuos dalykus, kad ir pertvarka 
toje sistemoje įvyktų, ir visuo-
menė būtų patenkinta?

K.BETINGIS: Pratęsiu min-
tį dėl skiriamų lėšų. Tai yra tokia 
sritis, kuriai, kad ir kiek lėšų duo-
tumėte, jų vis tiek bus negana. 
Visoje valstybėje socialinės prob-
lemos yra labai didelės. Kur yra 
didelės lėšos, turi būti ir teisinės 
institucijos, kurios tų lėšų panau-
dojimą kontroliuotų, nes kas nors 
norės pavogti. Duoti lėšų, kad kas 
nors pasikeistų - tai nėra proble-
mos sprendimas. Viską reikia da-
ryti protingai. Kad ir įvedant su-
karintas pajėgas, kurios palaikytų 
tvarką pataisos namuose. Jos vi-
suomet būdavo įvedamos, kai tik 
iškildavo problemų. Bet vien jėga 
problemų neišspręsime, tų pajėgų 
nuolat ten nelaikysime. Kažkiek 
laiko jos bus, numalšins ir viskas. 
Tai - ne problemos sprendimas.

Norėčiau paminėti kitą aspek-
tą. Ką mes darome, kad į pataisos 
namus siunčiamų žmonių mažė-
tų? Valstybė ėmėsi Baudžiamojo 
kodekso, sankcijų griežtinimo po-
litikos. Toks įspūdis, kad visus, 
kurie tik susiduria su Baudžia-
muoju kodeksu, uždarykime ir 
nebeturėsime problemų. Ką mes 
matome? Sugriežtiname sankci-
jas, kuo daugiau teismo nuosp-

rendžių, tuo daugiau įkalinimo 
vietose atsiduria nuteistųjų. Ka-
meros ne atlaisvinamos, o perpil-
domos. Dabar įstatymai numato 
lygtinį paleidimą. Turime didelę 
problemą dėl nuteistųjų iki gyvos 
galvos, bet Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo sprendimai negalioja. 
O lygtinis paleidimas? Jeigu nu-
teistasis laikosi sąlygų ir išbuvo 
trečdalį ar pusę bausmės, jam ga-
li būti taikomas lygtinis paleidi-
mas. Administracija teikia teis-
mui, o teismas sako ne, nes per 
mažai atlikta bausmės. Ir taip vie-
ną, antrą, trečią kartą. Kaip į tai 
reaguoja nuteistasis? Jis sako, 
kad įstatymas numato, bet manęs 
nepaleidžia. Kaip jis psichologiš-
kai reaguos? Ar jis taisysis, kai 
įstatymų nepaiso tie žmonės, ku-
rie turėtų juos taikyti. Jis darosi 
piktas, pyksta ant valdžios.

Mes įstatymais sukuriame to-
kią terpę, kad uždarome daug nu-
teistųjų, kurie viduje turi įsives-
ti savo tvarką. Vieni sėdi ilgiau, 
kiti patenka pirmą kartą, kai ku-
rie atsitiktinai, bet visi jie ten su-
siję ir mokosi išgyvenimo meno 

būtent tomis pataisos namų są-
lygomis. Manau, šiuo atveju val-
džia nesprendžia problemos, kad 
būtų kuo mažiau nuteistųjų. Juk 
yra ir kitos bausmės, bet kažko-
dėl mes visi prisirišę prie laisvės 
atėmimo bausmės. Manome, jei-
gu uždarysime, tuomet su žmo-
gumi nebus problemų. Iškyla 
klausimas, o kas padaryta dėl re-
socializacijos? Kai reikia taikyti 
specialias priemones, kad būtų 
galima taikyti lygtinį paleidimą, 
tai raštu atsakoma, kad tokių 
priemonių nepakanka. Tai apie ką 
mes galime kalbėti?

G.JAKAVONIS: Ponas 
And rikis sakė, kad tai, kas 
vyksta kalėjimuose, atspindi 
įvykius mūsų visuomenėje. 
Ponas Betingis minėjo, kad 
ilgai neišleidžiamas žmogus 
vėliau išeina iš kalėjimo dar 
piktesnis. Artėjant popie-
žiaus vizitui, Ramūnas Kar-
bauskis prakalbo apie amnes-
tiją. Įdomu, ar tikrai bus am-
nestuoti tie žmonės, kurie sa-
vo geru elgesiu to nusipelnė? 
O gal reikia ruoštis dar kokiai 
nors nusikalstamumo bangai?

A.PAULAUSKAS: Amnesti-
jos civilizuotuose Europos kraš-
tuose yra retai skelbiamos, o yra 
šalių, kur visai neskelbiamos. Tai 
daugiau praeities dalykai. Paklau-
sykite, iš kiekvieno pasisakymo 
girdėti, kad griežtins, kad uždraus 
ir t.t. Patys daro taip, kad prikištų 
žmonių į kalėjimus, o paskui vie-
ną iš problemos sprendimo būdų 
nurodo, kad reikia mažinti nuteis-
tųjų skaičių. Gal nereikia sodinti, 
paskui nereikės mažinti. Trūksta 
nuoseklumo. Teisininkai visuo-
met kritikuoja tas amnestijas. Jos 
ir konstituciniu požiūriu kritikuo-
tinos: kodėl vieniems suteikia, ki-
tiems - nesuteikia, kas toks nu-
sprendžia, kad vienam taikoma, o 
kitam netaikoma. Amnestija vi-
suomet sukelia nereikalingų gin-
čų. Atrodo, žmogui iš dangaus do-
vana nukrenta, kai staiga praneša, 
kad jis laisvas. Jam kokių nors pa-
stangų nereikia. Toks būdas ne-
pasiekia iškeltų tikslų. Vienintelis 
amnestijos tikslas - kuriam laikui 
sumažinti nuteistųjų skaičių, kad 
sumažėtų spaudimas įkalinimo įs-
taigose. Daugiau teigiamo rezul-
tato aš nematau. Noriu pasakyti, 
kad taisyti dabar esančią sistemą, 
mano supratimu, yra bergždžias 
dalykas. Mes turime pasakyti, 

kaip mes įsivaizduojame naują ne-
priklausomos Lietuvos įkalinimo 
sistemą. Bet ne tik tuomet, kai 
patenkama į įkalinimo įstaigą, o 
apskritai, pradedant nuo bausmės 
skyrimo. Juk yra žinoma, ar žmo-
gus yra potencialus nusikaltėlis, 
nuolat darantis nusikaltimus, ar 

pateko atsitiktinai. Gal jį galima 
patalpint kitur, nesvarbu, kad pa-
darytas panašus nusikaltimas. Bū-
tent svarbus šis jų skirstymas ir 
išskirstymas, o ne varymas pagal 
vieną rodiklį į tą pačią įkalinimo 
vietą. Anksčiau nuteistieji dar tu-
rėjo užsiėmimą, dirbo ir pan. Da-

bar darbo nėra, dažniausiai jie 
„bimbinėja“, neturi ką veikti, to-
dėl prisigalvoja nesąmonių. Pir-
ma, aš manau, mes turime suda-
ryti sąlygas. Kiek yra priteista iš 
valstybės sumų už tai, kad nėra 
elementarių laikymo sąlygų. Jeigu 
sudėsime paskutinius metus, tai 
susidarys įspūdinga suma, jau vir-
šijanti milijonus. Pradžioje dar pri-
teisdavo nedideles sumas, dabar, 
žiūriu, tos sumos didėja. Europos 
teismas pasakė, kad laikas arba 
rimtas baudas skirti, arba laikas 
daryti kažkokius pakeitimus. Aš 
galvoju, kad tas sąlygas turime pa-
keisti. Pas mus dar nenuteistas 
žmogus jau sėdi gyvuliškose są-
lygose. Tos sąlygos irgi nepadeda 
žmogui nei taisytis, nei žmogumi 
išlikti. Kameros yra prikištos, vi-
si rūko, tualetai bendri ir pan. Aš 
tas Pravieniškes visai sulyginčiau 
su žeme, jos kadaise pastatytos ir 
kiek metų tarnauja. Ten jau net tą 
tvaiką sunku išvėdinti. Duok Die-
ve, kad tas Lukiškes iškeldintų. 
Jeigu mes nesukursime civilizuo-
tų sąlygų žmonėms, turėsime že-
minimo procedūrą.

Toliau - korupcija. Man sakė, 
kad ten praktiškai viskas yra įma-
noma: ir moterys, ir pinigai, ir 
degtinė, ir tabletės. Jeigu patys 
darbuotojai neš, jeigu korupcija 
gyvuos, ten niekad nebus tvarkos. 
Antra, turi būti reagavimas, ne tik 
nuolaidžiavimas. Jeigu matome, 
kad yra padarytas pažeidimas, tu-
ri būti ir reagavimas. Turi būti at-
skirti patys pavojingiausi nuteis-
tieji ir tie žmonės, kurie dar gali 

pakeisti savo gyvenimo būdą. Tu-
ri būti suskirstymas. Nes kai visus 
suvaro į vienas patalpas, tai vieni 
būna „ožiai“, kiti - „gaidžiai“, kitų 
yra šiek tiek kitokie titulai, tai apie 
žmogiškumą kalbėti yra neįmano-
ma. Jeigu negalima korupcijos vi-
siškai išnaikinti, būtina ją mažinti 

ir normaliai reaguoti į įvykius. Ga-
lima įvesti karinę jėgą, juos apra-
minti, tačiau paskui vėl viskas 
grįžta į savo vietas.

G.JAKAVONIS: Kartais 
prižiūrėtojai yra priverčiami 
nešti įvairiausius daiktus ar 
pinigus, tai yra daroma šanta-
žu, grasinimais. Kadangi turiu 
keletą pažįstamų, kurie dirba 
prižiūrėtojais įkalinimo įstai-
gose, dažnam kyla klausimas, 
ar įkalinimo įstaigos vadovas 
yra kalinių ar prižiūrėtojų ša-
lininkas...

R.ANDRIKIS: Man atrodo, 
kad kalbėdami ištisus metus, iš-
tisas Seimo kadencijas, mes šios 
temos nebaigsime. Man būtų įdo-
mu paskaityti viešą pranešimą 
apie tai, kaip yra priimami dar-
buotojai į pataisos namus, kokie 
yra konkursai, kiek žmonių pre-
tenduoja į vieną vietą, koks jų iš-
silavinimas. Aš vis kalbu, kad 
apie įkalinimo vietas visi viską 
žino, paslapčių nėra. Kodėl žino-
dami žmonės nedaro to, ką turė-
tų padaryti? Sakykite, ar už tokį 
atlyginimą ne geriau fermoje pri-
žiūrėti kiaules, kurios atkirčio 
negali duoti, ar prižiūrėti žmones 
su savo charakteriais, su savo 
neigiamomis emocijomis, su 
perspektyva, kad tavo koks ne-
atsargus žodis gali iššaukti tokią 
reakciją, jog tai bus prisiminta po 
kelerių metų, kai žmogus išeis į 
laisvę. Aš galiu tiesiai šviesiai pa-
sakyti, kad įkalinimo vietų prižiū-
rėtojų atlyginimai yra neadekva-
tūs tiems pavojams, tam darbui, 
toms funkcijoms, tiems uždavi-
niams. Visi tą mato. Mokytojai, 
kurie augina jaunus žmones, pas-
kui keliaujančius į pataisos na-
mus, yra ant skurdo ribos. Kitaip 
sakant, Lietuvoje susiklostė to-
kia situacija, kad tie, kurie vykdo 
auklėjamąsias ir kitas funkcijas, 
nieko neuždirba. Štai jums rezul-
tatas. Tas, kas perka-parduoda, 
klesti. Darbas su žmonėmis rei-
kalauja didžiausio profesionalu-
mo, didžiausių sąnaudų, nes tai 
yra individualus darbas, turi būti 
ir kompetencija. Tačiau tas žmo-
gus pas mus negauna adekvataus 
atlyginimo. Tai yra faktas ir jokia 
valdžia šito nebandė pakeisti. Jei-
gu taip ir bus, galime būti ramūs, 
kad niekas per daug ir nepasi-
keis.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Kęstutis BETINGIS  
Advokatas, buvęs prokuroras 

  Mes įstatymais 
sukuriame tokią terpę, kad 
uždarome daug nuteistųjų, kurie 
viduje turi įsivesti savo tvarką

Jonas STAŠINSKAS
Lietuvos kalinių globos draugijos pirmininkas  

  Tai, kas vyko Nepriklausomybės 
metais, ypač paskutiniu metu, yra 
tylus įkalinimo įstaigų užvaldymas

Artūras PAULAUSKAS  
Advokatas, buvęs prokuroras, buvęs Seimo pirmininkas 

  Baisiausia, susidariau 
įspūdį, kad dabar nebeliko ir 
tos nedidelės administracijos 
kontrolės, kuri buvo anais laikais
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...mokytoju reikia gimti. Tas, 
kuris tokiu pasidarė, yra tik 
amatininkas. Pedagogas be 
sielos ir pašaukimo -  
ne pedagogas...

Gimtinės žmonės: pirmieji 
mokytojai, švietėjai, knygnešiai... 
Kur benueitum ir kokias aukšty-
bes bepasiektum, jie lieka mieli 
ir artimi. Juk jie pirmieji kūrė Lie-
tuvos švietimo pagrindus, tobuli-
no metodikas. Ir kai kuriuos vis 
norisi prisiminti, juolab kad jie 
buvo mums darbštumo ir pasiau-
kojimo pavyzdžiu. Nepriklauso-
mos Lietuvos švietimo vystymo-
si pradžioje jie nesvarstė gerovės 
sąlygų, nekovojo dėl „krepšelių“, 
o atėjo į tuščias klases, bet pilno-
mis širdimis ryžto ugdyti Lietuvai 
naujus žmones, mylinčius atkur-
tąją tėvynę Lietuvą ir sugeban-
čius jai aukotis.

Vienas tokių buvo mokytojas iš 
Žemaitijos Juozas Tarvydas. Jo gim-
tinė - Plungės rajonas, Kulių vals-
čius, Paloniškių kaimas. Jis buvo 
vienas pirmųjų tik ką įsikūrusios 
Plungės gimnazijos mokinių. O grį-
žęs atostogų į kaimą, ne tik padė-
davo tėvams, nevengė jokių darbų, 
bet stengdavosi paįvairinti jaunimo 
gyvenimą. Laisvalaikiu su jaunimu 
jaujose ruošdavo vaidinimus, reng-
davo gegužines. Pasakojama, kad 
jis pats sukūrė ir pastatė su kaimo 
jaunimu spektaklį „Žvaigždžių ta-
kais“. Stengėsi šviesti jaunimą: 
grįždamas atostogų kaimynams 
parveždavo knygų, laikraščių, su-
ruošdavo skaitymo vakarus.

Baigęs Kauno Vytauto Didžio-
jo universiteto lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultetą, su džiaugs-
mu grįžo į Plungės „Saulės“ gim-
naziją (gimnazija tuomet, 1922-
1928 m., veikė M.Oginskio rū-
muose). Dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą, buvo Pedagogų tarybos 

sekretorius. Jo dėka gimnazija ta-
po kultūros centru, nes ėmė 
rengti literatūros vakarus, dra-
mos būrelio pasirodymus. Akty-
vaus mokytojo J.Tarvydo dėka 
gimnazija įtraukė į kultūrinę veik-
lą karinio dalinio Plungėje kari-
ninkus, miesto jaunimą. Dar išli-
kę meniškai parengti kvietimai į 
literatūrinius vakarus: Lazdynų 
Pelėdos „Klaidos“ literatūrinį 
teismą, dramų P.Vaičaičio „Su-
drumsta ramybė“, Sofijos Ky-
mantaitės-Čiurlionienės „Aušros 
sūnų“ pastatymus.

Labiausiai J.Tarvydas nusipel-
nė literatūros dėstymo metodikos 
darbais. Bendradarbiavo su uni-
versiteto dėstytojais, parengė 
monografinio pobūdžio darbus, 
kurie buvo spausdinami univer-
siteto žurnale „Athenum“. Jo 
veik la neapsiribojo vien mokykla. 
Jis tyrinėjo Šatrijos Raganos kū-
rybą, parašė studiją. O 1925 m. 
išbandė gabumus dramaturgijoje: 
parašė pjesę „Per audrą“.

Vėliau išvyko į Kretingą. Dirb-
damas Kretingos gimnazijoje, 
1951 m. J.Tarvydas, kaip ir dalis 
pažangių, šviesių asmenybių, pa-
tyrė skaudų smūgį: buvo ištrem-
tas į Sibirą, į Krasnojarsko sritį, 
Bogoto rajoną. Neatsižvelgta, kad 
sunkiai sirgo žmona, o vaikams 
buvo treji, septyneri ir aštuoneri 
metukai. Grėsė badas. Tik moky-
tojo išsilavinimas (iš lauko darbų 
buvo paskirtas kolūkio sąskaiti-
ninku) išgelbėjo šeimą nuo bado 
mirties.

Ištvėręs Sibiro tremtį, grįžo į 
Kretingos rajoną ir ėmėsi meto-
dinio darbo: atskirais leidiniais 
parengė ir išleido „Gramatinis 
lietuvių kalbos nagrinėjimas“, 
„Estetinis moksleivių auklėji-
mas dėstant literatūrą“, „Nepa-
mokinė literatūrinė veikla vidu-
rinėse mokyklose“. J.Tarvydas 

vėl aktyviai įsijungė į mokslinę 
kūrybinę veiklą: rašė straipsnius 
literatūros dėstymo klausimais, 
dalyvavo mokslinėse konferenci-
jose. 1972 m. savo veiklą apibend-
rino mokytojams labai reikalingu 
metodiniu leidiniu „Jaunųjų lite-
ratūros bičiulių ugdymas viduri-
nėje mokykloje“.

Vokietijos pietryčiuose, Šprė 
upės aukštutinėje dalyje, plyti 
miškingos kalvotos vietos. Čia 
gyveno maža tauta, turinti tūks-
tantmetę istoriją. Tai - serbai ar-
ba sorbai. J.Tarvydą sudomino 
sorbų literatūra, praėjusi ilgą ir 
sudėtingą savo vystymosi kelią 
nuo XVI a. iki šių dienų. Šis kelias 

primena lietuvių literatūros kelią: 
sorbų pirmieji rašytojai taip pat 
buvo dvasininkai. Sorbų tautos 
atgimimo žadintojas Jokūbas 
Bartas-Čičinskis (1858-1909 m.) 
savo kūrybine jėga ir patriotišku-
mu primena mūsų tautos dainių 
Maironį.

J.Tarvydas ima nagrinėti sor-
bų literatūrą. 1968 m „Kultūros 
barų“ žurnale buvo išspausdintas 
J.Tarvydo straipsnis „Karo ke-
liuose sutikus Lietuvą“. Jame  
J.Tarvydas plačiai aprašė daktaro 
Frido Metškos lituanistinę veik lą. 
Šis žymus mokslininkas yra pa-
rašęs daugiau kaip 20 darbų isto-
rijos klausimais. Jis pirmasis ir 
vienintelis lietuvių poezijos ver-
tėjas į sorbų kalbą. Yra išvertęs 
Kristijono Donelaičio „Metų“ iš-
traukas, Dionizo Poškos „Mužiką 
Žemaičių ir Lietuvos“, Juliaus Ja-
nonio, Salomėjos Nėries, Janinos 
Degutytės eilėraščių. Juozas Tar-
vydas bendradarbiavo sorbų 
spaudoje, populiarindamas lietu-
vių literatūrą, o iš sorbų kalbos 
išvertė apysaką vaikams Jano 
Vornaro „Garniukas ir šyviukas“.

O mes, plungiškiai, jį prisime-
name kaip Mokytoją...

„Prisimename mokytoją Juozą 
Tarvydą, sugebėjusį vaikuose 
matyti žmogų. Jis mokėjo įtikin-
ti, kuriuo keliu eiti, įdiegė meilę 
literatūrai, sugebėjo skatinti mū-
sų kūrybiškumą, energiją. Jis sa-
kydavo: turėkite du arkliukus: 
vieną - darbui, kitą - šventadie-
niam pasijodinėjimui. Ir būsit lai-
mingi“ (Mokinių mintys iš „Sve-
čių Knygos“. Plungės švietimo 
istorijos muziejus).

Tikrai daug gražaus būta šio 
mokytojo pamokose ir veikloje. 
Švenčiant Plungės pirmosios vi-
durinės mokyklos penkiasdešimt-
metį, šis mokytojas, jausdamas 
pareigą savajai mokyklai, sugebė-
jo surasti šimtus buvusių mokinių 
ir mokytojų, sukviesdamas juos į 
jubiliejų. Mokytojo dovanotos nuo-
traukos iš Plungės gimnazijos pir-
mųjų metų gyvenimo padėjo paį-
vairinti mokyklos istoriją. Jo ener-
gijos, atkaklumo dėka 1971 m. bu-
vo įkurta iki šiol gyvuojanti gar-
sioji „Plungiškių draugija“.

Išliko J.Tarvydo iš sorbų kal-
bos išverstas Frido Metiškos ei-
lėraštis „Lietuviams“( 1944 m.):

Norėčiau dainomis išgirti
Tave, brangus man krašte,
Šalis graži, vaišinga.
Tu guodei nelaimingą
Sunkiu metu. O aš tik
Galiu slaptai vien širsti,
Kai trempia ją pikti...

Danutė ArDAvičieNė, 
roma BužieNė, 

parengta remiantis Plungės  
švietimo istorijos muziejuje  

sukaupta medžiaga

J.Tarvydas - mokytojas, literatūros 
tyrinėtojas, Sibiro tremtinys

 � Nepriklausomos Lietuvos švietimo 
vystymosi pradžioje jie nesvarstė 
gerovės sąlygų, nekovojo dėl 
„krepšelių“, o atėjo į tuščias klases, bet 
pilnomis širdimis ryžto ugdyti Lietuvai 
naujus žmones, mylinčius atkurtąją 
tėvynę Lietuvą ir sugebančius jai aukotis

 �Su Plungės gimnazistais 1929 m.


