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Prisiplakėliams kariuomenėje ne vieta
Aurimo Mockaus, Emilės Mažeikatės asmeninio albumo nuotr.

Lietuvos šaulių sąjungai -100
metų. Ši sukaktis plačiai minima
Lietuvoje, o sostinės Katedros
aikštėje šiandien, šeštadienį,
vyksta masinė šaulių priesaikos
ir jaunųjų šaulių pasižadėjimo
ceremonija. Priesaikos žodžius
ištikimai tarnauti Tėvynei
ištars iš visos Lietuvos atvykę
keli šimtai jaunuolių.

Vidmantas MISEVIČIUS
„Respublikos“ žurnalistas

Šaulių gretos auga
Dovilė Rusteikienė, Šaulių sąjungos atstovė, pasidžiaugė, kad jų
organizacijos gretos gausėja. „Šaulių sąjungai priklauso apie 11 tūkstančių žmonių - daugiau kaip 7000
vyrų ir daugiau kaip 3000 moterų.
Didžiausias susidomėjimas organizacija buvo 2014 m. Šiemet, kai
Šaulių sąjunga mini organizacijos
įkūrimo 100-metį, visoje Lietuvoje
vėl jaučiamas padidėjęs visuomenės
dėmesys. Tai rodo ir kandidatų į
šaulius bei jaunuosius šaulius skaičius“, - džiaugiasi D.Rusteikienė.
Anot jos, šauliais tampama dėl
įvairių priežasčių. Būna, kad iš
pradžių tėvai atveda savo vaikus,
tačiau paskui, susidomėję veikla,
šauliais tampa patys. Tuomet visi
drauge, netgi šeimomis, dalyvauja Šaulių sąjungos veikloje. Kita
dalis ieško galimybių save realizuoti. Sąjunga siūlo platų veiklos
spektrą - galimybę dirbti su jaunimu, išmėginti save kariniame rengime, išsikelti sau naujus iššūkius, o savos srities specialistams
tai tampa proga pasidalinti žiniomis su kitais ir t.t.
„Priežastys, atvedančios žmones į sąjungą, įvairios, - teigė
D.Rusteikienė, - tik norisi pabrėžti, kad tai žmonės, kuriems
nėra svetimas pilietiškumo jausmas. Svarbūs jiems ir savanorystės principai, nes Šaulių sąjungos
veikloje dalyvauja žmonės, negailintys savo laisvo laiko“.
Dalyvavimas Šaulių sąjungos
veikloje daug kam tampa tramplinu
renkantis profesiją. „Respublika“
pamėgino išsiaiškinti, kuo mūsų
dienomis jaunus žmones taip traukia karo tarnyba.

Tėvynei grąžinama skola
Pasak Aurimo Mockaus, Krašo
apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos III rinktinės būrio
vado, jis visada norėjo atlikti pareigą Tėvynei, tačiau tam nuolat
trukdė įvairios aplinkybės.
„Gyvenau pereinamuoju laikotarpiu, tad teko derinti tokius dalykus kaip verslas, šeima ir emigracija. Galiausiai, kai viskas aprimo, supratau, kad laikas grąžinti
skolą Tėvynei ir atlikti pareigą, kurią, manau, privalu atlikti kiekvienam. Taip tapau savanoriu, - sakė
pašnekovas. - Kariuomenė traukė
nuo pat jaunų dienų, tad žinojau,
kad karinė tarnyba tikrai „užkabins“. Juolab kad prieš dvidešimt
metų su pusbroliu netgi planavome

įstoti į užsieniečių legioną. Tuomet
tai buvo mada, savirealizacijos galimybė, tačiau šiandien džiaugiuosi,
kad tai nepavyko. Reikėjo laiko, bet
atėjo suvokimas, kad aš reikalingas
savo šaliai ir, esant reikalui, turiu
būti pasirengęs ją ginti, o ne už pinigus tarnauti kitiems“.
Supratęs, jog kariuomenė yra
viena iš „gyvenimo meilių“, vyras
per pusę metų baigė Generolo Jono Žemaičio karo akademijoje rengiamus RBVK (rezervo būrio vadų
kursus) ir įgijo leitenanto laipsnį.

Aurimas MockUS
Savanoris

 Aš reikalingas
savo šaliai ir,
esant reikalui,
turiu būti
pasirengęs
ją ginti
„Kiekvienas pats pasirenka, ko
jam siekti. Pavyzdžiui, aš siekiau
eiti toliau. Juolab kad visada jaučiau
tiek šeimos, tiek artimųjų palaikymą. Kadangi akademijoje buvo specialūs kursai, skirti žmonėms, turintiems aukštąjį mokslą, nusprendžiau juos baigti. Tiesa, pusmetį tiek truko kursai, - buvo sudėtingiau, bent kartą per mėnesį savaitei ar dviem iš Klaipėdos važiuodavau į Vilnių, reikėjo nemažai
mokytis, laikyti įskaitas ir egzaminus. Bet žinojau, ko noriu ir to pasiekiau. Juolab kad ir kariuomenė
suteikia tam galimybių. Savanoriai
tam ir yra savanoriai, kad, skirtingai nuo privalomąją karo tarnybą
atliekančių asmenų, prisijungtų,
kada gali. Nors su jais pasirašoma

sutartis, tai nereiškia, kad tampi
visiškai priklausomas. Įsipareigojimų nėra, bet yra aprūpinimas, kurį, atsisveikindamas turi grąžinti.
O kada tai įvyks, priklauso tik nuo
tavęs. Juolab kad žmogus „iš gatvės“ taip paprastai savanoriu netaps. Yra bazinio parengimo kursas, kuris atsijoja atsitiktinius nuo
nusiteikusių rimčiau ir tik jį baigęs
tampi savanoriu. Esu sutikęs tokių,
kurie tarnauja po 20 ir daugiau metų“, - tarnybos subtilybes atskleidė
Aurimas.
Tiesa, sakė jis, pasitaiko ir tokių, kurie į savanorius užsirašo
tam, kad išvengtų privalomosios
tarnybos. Tačiau toks gudravimas
greitai išaiškėja - užtenka neįvykdyti normų ir su tokiu „savanoriu“
atsisveikinama. Tokio žmogaus,
gaišusio laiką čia, vėliau vis tiek
laukia privalomoji karo tarnyba.

„Žinau, kad norint tapti geru
kariškiu, didelę įtaką tam daro ir
tinkamas pasirengimas. Todėl
ruoštis pradėjau būdamas 13 metų.
Nuo tada kiek įmanoma daugiau
laiko skiriu Šaulių sąjungai, dalyvauju visoje įmanomoje, su kariuomene susijusioje, veikloje ir nuolat
semiuosi žinių. Be viso to, stengiuosi būti kuo stipresnis tiek fiziškai, tiek morališkai“, - atvirai
savo planus atskleidžia Marijonas.

Kariuomenėje ne vien vaikinai
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ketvirto
kurso kariūnė Emilė Mažeikaitė
nuo jaunumės buriavimo varžybose atstovauja Lietuvai. Ji visada
su pasididžiavimu nešdavo savo
šalies vėliavą: „Ilgainiui susiformavo pilietiškumas, vėliau peraugęs į patriotiškumą.“

Svajonė nuo mažų dienų
Kitąmet mokyklą baigiantis vilnietis Marijonas tvirtai žino, kad
taps kariškiu.
„Nuo pat mažų dienų mane domino ginklai, patiko karinės uniformos, šio darbo išskirtinumas.
Žavėjo kariūnų gyvenimo sąlygos,
įvairialypė kasdienė veikla, kurios
niekaip nepavadinsi rutinine, kariški užsiėmimai. Tai privertė dažniau susimąstyti apie tai, ko noriu
gyvenime. O kai, metams bėgant,
atėjo suvokimas, kokia brangi ir
kokia svarbi mums yra gimtoji šalis, už kurią kiekvienas esame atsakingas, klausimų dėl profesijos
pasirinkimo nebeliko, - pasirinkimo priežastis dėstė apie karininko
profesiją svajojantis Marijonas. Be to, Lietuvos karo akademija
yra vienintelė tokio pobūdžio
aukštoji mokykla Lietuvoje, garsėjanti savo išskirtinumu bei lyderių ugdymu. Tai irgi lėmė, kad
ketinu čia stoti“.
Marijonas sako, kad apsispręsti stoti į Karo akademiją padėjo
prieš šešerius metus pradėtas lankyti Lietuvos Šaulių sąjungos būrelis. Pastarasis leido iš dar arčiau
susipažinti su karišku gyvenimu.

Emilė MažEIkaItė
Būsimoji kariūnė

 Pasirinkus tokį
gyvenimo kelią,
norisi juo eiti
kuo ilgiau
„Į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) atranką galima eiti nuo 16 m., tad šia galimybe ir pasinaudojau. Tuomet susidariau bendrą vaizdą, kaip gyvena
kariūnai, kokius iššūkius tenka
įveikti bei kokios perspektyvos laukia. Praėjusi profesinio tinkamumo
testą nudžiugau, kad esu tinkama ir
nusprendžiau baigusi mokyklą stoti į LKA. Džiaugiuosi, jog šeima ir
artimieji nuo pat pradžių neprieštaravo ir mane labai palaikė. Mano
pasirinkimas jų nenustebino, nes

nuo vaikystės sportas, disciplina ir
iššūkiai nebuvo svetimas dalykas,“ - pasakojo Emilė.
Būsimieji kariūnai mokosi išgyventi visokiomis sąlygomis: tiek
per karštį, kai prakaitas žliaugia ir
uniforma nuo dulkių iš žalios pavirsta į pilkšvą; tiek žiemą, kai tenka susirengti viską, ką turi, nusikasti sniegą ir pasikloti vietą miegoti; tiek per lietų, kai žygio ekipuotėje nelieka nė vieno sauso
daikto. „Nei karštis, nei šaltis, nei
lietus nėra mūsų draugas, o oro sąlygas, manau, kiekvienas priima
skirtingai, nesvarbu, kas tu - moteris ar vyras“, - pastebi būsimoji
kariūnė.
Emilė pasakoja, kad vienas iš
įdomesnių kursų akademijoje - psichofizinis rengimas, kurio metu
kariūnai bando nugalėti savo baimes. Aukščio baimę jie įveikia leisdamiesi virve nuo pastato, šokdami
į tinklą iš 4 metrų aukščio, atlikdami šuolį parašiutu, vandens ir gylio
baimę nugali, šokdami į baseiną iš
5-10 metrų bei nerdami į eketę su
pilna ekipuote. Tenka išmokti
vaikščioti ant stiklų ir vinių. Tačiau, prisipažįsta mergina, daugiausiai susikaupimo ir psichologinio
pasirengimo pareikalauja klaustrofobijos išbandymo užduotis, kai tave užkasa po žeme sėdėjimo poza
ir duoda vamzdelį kvėpuoti.
„Pirmąsyk realybė nebuvo tokia graži. Užkasus kojas jau pradėjau jausti diskomfortą. Smėliui pasiekus krūtinę supratau, jog nebus
taip lengva kvėpuoti. Kai smėlis
ribojosi su smakru, pajaučiau baimę. Kuo daugiau smėlio krito ant
mano veido, tuo labiau didėjo panika, buvo nemalonu, net keletą
ašarėlių išriedėjo. Instruktoriaus
nuraminta nukreipiau savo mintis
kitur, tačiau karts nuo karto vėl apimdavo baimė. Išbuvus pusvalandį,
visą kūną užplūdo šalčio banga ir
pradėjau drebėti, iš tiesų, nežinau
dėl ko drebėjau: nuo šalčio ar dėl
smėlio svorio nutirpusio kūno. Tiesa, laikas po žeme skriejo greičiau
nei tikėjausi, tačiau išbuvus valandą laiko, su mielu noru atsikapsčiau į dienos šviesą. Po šio išbandymo norėjau eiti pabėgioti ir pajausti laisvę. Kiekvienas skirtingai
išgyvena šį pojūtį ir apibūdinti jo
negaliu. Reikia patirti pačiam“, pasiūlė pašnekovė.
„Skirtingai nei buvimas po žeme, pakilimas į dangų ne tik nebuvo sunkus, bet net ir suteikė malonumo. Buvo minčių, kad atsidarius lėktuvo durims dar aplankys
baimė, bet šį kartą ji mane aplenkė
ir su dideliu užsidegimu iššokau iš
orlaivio. Po šuolio buvau labai laiminga ir norėjau pakartoti dar ne
vieną kartą!“ - pratybų pradžią prisiminė kariūnė.
Paklausta, ar planuoja kariuomenėje pasilikti visą laiką, Emilė
kol kas atsakymo į šį klausimą neturėjo: „Ne visada norai sutampa
su galimybėmis, pavyzdžiui, niekas
nėra apsaugotas nuo traumų, tačiau pasirinkus tokį gyvenimo kelią
norisi juo eiti kuo ilgiau“.
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Ar visuomeniniai teisėjai išgelbės teismų prestižą?
Apie tai prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo
diskutavo Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai teisininkai Vidmantas ŽIEMELIS, Egidijus BIČKAUSKAS, Seimo nariai Povilas URBŠYS ir buvęs
Advokatų tarybos pirmininkas
Rimas ANDRIKIS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.
G.JAKAVONIS: Šiandien
grįžtame prie seniai diskutuojamos pokalbių temos - tarėjų
instituto reikalingumo. Sunku
apsispręsti, kai vieni teigia,
kad tarėjai teismuose reikalingi, kiti mano priešingai, sakydami, kad tai tik spekuliacija. Kokia būtų jūsų, Vidmantai, nuomonė?
V.ŽIEMELIS: Visų pirma,
mums reikia nusistatyti, kokio
tikslo mes siekiame įvesdami tarėjus. Matyt, pagrindinis tikslas,
kad teismai dirbtų geriau, skaidriau, teisingiau. Šiuo metu yra
nepalankus metas įvesti tarėjų
institutą, nes šiandien teisėjų
korpusas yra sukompromituotas.
Jam buvo suduotas milžiniškas
smūgis. Mes, čia esantys, tiek
Egidijus Bičkauskas , tiek ir Rimas Andrikis, teismų sistemą
daugelį metų lipdėme, puoselėjome, siekdami, kad ši sistema
dirbtų kuo skaidriau. Tiesą pasakius, buvo tam tikri požymiai, kad
sistema gerėja. Iš esmės, mes,
kaip advokatai, negalime pasakyti, kad sistema blogėja, kad teisėjai yra prastesni. Procesas eina
pirmyn, o kai dabar jam suduotas
toks skausmingas smūgis, yra sudėtinga. Tarėjų institutu man teko
domėtis dar 1994 m. stažuojantis
Kanadoje. Ten yra prisiekusiųjų
teismas ir jis dirba puikiai. Ten
yra skaidri ir sudėtinga prisiekusiųjų atrinkimo tvarka. Tačiau galiu pasakyti, kad ir Kanadoje dalyvaujant prisiekusiesiems, bylų
nagrinėjama mažai. Tačiau pritariu Egidijui Kūriui, kad mes atsiliekame. Visos Europos Sąjungos
valstybės jau turi tarėjų instituciją, yra įdiegtas vokiečių modelis.
Jei neklystu, šiandien tarėjų institucijos nėra tik Latvijoje. Be
abejonės, tai duotų naudos. Aš
sutinku, kad yra pavojus, jog su
tarėju gal net lengviau susitarti
nei su teisėju. Gali būti toks atvejis, bet vis dėlto, tai yra visuomenės dalyvavimas, žingsnis į priekį. Aš net neabejoju, kad tarėjų
institutas yra labai reikalingas.

1990 metais buvo numatyti tarėjai, bet įgyvendindami teismų reformos modelį, tuo metu tarėjų
institucijos atsisakėme, nes gal
dar tuo metu nebuvome tam pribrendę. Antra vertus, mes viską
atmetėme, kas yra iš sovietinio
modelio. Tuo metu viskas buvo
atmetama, kadangi galvojome, jog
tai yra sovietmečio reliktas, nors
tuo metu tarėjų institutas arba
prisiekusiųjų teismas, jau veikė
daugelyje valstybių. Manau, tarėjų institutas turėtų pasitarnauti,
jeigu siekiame padidinti žmonių
pasitikėjimą teismais.
Kodėl teismais vis mažiau pasitikima? Manau, kad teisėjams
didelį poveikį daro ir specialiosios
tarnybos. Ne paslaptis, kad kai tik
pradedamos bylos, žiniasklaida
jau nuteisia. Informacija išplaukia
iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, iš
Saugumo departamento ir visuomenė šiuos žmones nuteisia. Tai
yra tam tikras spaudimas teismui.

tai sukvieskime visus į Lukiškes
ir pažiūrėkime, kas bus. Įdomu,
ar mes būsime patenkinti. Pirmiausia, reikia atskirti tarėjus ir
prisiekusiuosius. Tai nėra tapatu.
Prisiekusieji nėra aktyvūs proceso dalyviai, jie yra aktyvūs klausytojai ir sprendžia kaltės klausimą - kaltas ar nekaltas. Viskas.
Čia yra visa procedūra. O tarėjas
yra aktyvus proceso dalyvis, bent
jau taip turėtų būti, lygiai toks
pat, kaip ir pirmininkaujantis teismui. Žodis „tarėjas“ nėra visiškai
teisingas, nes jis savo teisėmis ir
pareigomis yra lygiai toks pat,
kaip ir pirmininkaujantis profesionalas teisėjas. Jis turi ir sprendimo teisę, ir teisę užduoti klausimus, paveikti patį procesą. Todėl aš galbūt juos pavadinčiau
teisėjais, nes tarėjas gali tik patarti, nors jo teisės yra tokios pačios. Aš esu „už“ ne dėl to, jog
manyčiau, kad tai pakeis nuosprendžių kokybę ar atsiras kitokie
sprendimai. Vargu. Šios institucijos atsiradimą labiau vertinčiau
kaip visuomenės įtraukimą ir į
teismų darbą, ir kartu į pačios
valstybės veiklą. Kita vertus, tie
tarėjai nėra profesionalūs, todėl
galbūt galėtų atsirasti klaidų. Tačiau tos klaidos gali būti ištaisomos apeliacine tvarka. Jeigu būtų

Stasio Žumbio nuotr.

Po poros metų teismuose turėtume matyti visuomeninius
teisėjus - tarėjus. Šio instituto įteisinimui pritarė
Vyriausybė. Bet ar visuomeniniai teisėjai, kaip tikimasi,
padidins pasitikėjimą teismais ir teisine sistema?

 Sunku apsispręsti, kai vieni
teigia, kad tarėjai teismuose
reikalingi, kiti mano priešingai

 Pas mus dabar yra tik
formaliosios teisės diktatas

G.JAKAVONIS: Gerbiamas
Egidijau, kuo tarėjas skiriasi
nuo prisiekusiojo? Kam jie reikalinti, atsakymas turbūt būtų
toks, kad teisingumą turėtų
vykdyti ir visuomenė. Kiek
čia visuomenė galėtų prisidėti? Jūs esate „už“ ar „prieš“?
E.BIČKAUSKAS: Aš iš karto pasakau, kad esu „už“. Jeigu
jau visuomenė vykdo teisingumą,
Egidijus BIČKAUSKAS

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 Man žodis „tarėjas“ yra kaip pritarėjas,
o tokių pritarėjų mums nereikia

G.JAKAVONIS: Turite
omenyje tarėjus?
E.BIČKAUSKAS: Aš vis neapsisprendžiu, man žodis „tarėjas“ yra kaip pritarėjas, o pritarėjų mums nereikia. Mums reikia
visuomenės teisėjų, kurie, pagal
dabartinę koncepciją, turi lygiai
tokias pačias teises kaip ir tas
pats profesionalas teisėjas. Turi

Žalgirietis

Seimo narys

mano valia, tai aš tarėjų instituciją įtraukčiau ir į apeliaciją, tačiau
tik kai kurioms bylų kategorijoms. Ar ta institucija funkcionuos taip, kaip turėtų funkcionuoti, man sunku pasakyti. Tai reikalauja daug lėšų, net labai daug. O
jeigu daroma pusėtinai, tai vargu
ar reikia išvis pradėti.
G.JAKAVONIS: Kiek teko
kalbėti su Egidijumi Kūriu, jis
pritaria šiai institucijai, bet
teigia, kad reikėtų labai gerai
pagalvoti, kokiose bylose ir iki
kokio lygmens taikyti, nes sudėtingumu byla nelygi bylai...
R.ANDRIKIS: Sunkus klausimas. Neveltui jis sprendžiamas
dešimtmečius. Vis dėlto, manau,
kad tobulų ir išsamių diskusijų
dėl tarėjų instituto nebuvo ir nėra. Priimta šiokia tokia koncepcija, nustatyta, kad toks institutas lyg ir būtinas. Kodėl teismai
atsisakė tarėjų institucijos iš tarybinės sistemos? Prisimenant
tų tarėjų parinkimo institutą, parinkimo mechanizmą, be abejo,
niekas jo nenorėjo nei realizuoti,
nei tobulinti ir t.t. Žymiai lengviau yra panaikinti ir bus rami
galva. O viskas priklauso nuo tarėjo parinkimo, paskyrimo. Man
sunku įsivaizduoti, kaip galima
rekomenduoti tarėjus, nes jie turi turėti ir tam tikrą statusą, nepriekaištingą reputaciją ir pan.,
kad galėtų nagrinėti daugiaepizodines penkiasdešimties kaltinamųjų bylas trejus metus. Parodykite man nepriekaištingos

ku, turint pinigų, nebūtų problemų. Aš esu įsitikinęs, kad absoliučiai didžioji teisėjų korpuso
dalis yra kvalifikuoti, principingi
teisėjais, kurie galbūt kažkuriais
atvejais priima ne visai teisingus
sprendimus. Tačiau tam yra apeliacinė ir kasacinė instancijos.
Nemanau, kad atsiradę visuomeniniai teisėjai ar tarėjai pakeis
situaciją. Rimas Andrikis turi
darbo teismuose praktikos. Noriu pasakyti, kad, jeigu yra korumpuotas noras, profesionalus
teisėjas tikrai sugebės įteigti ir
„apžaisti“ tuos neprofesionalius
teisėjus.

Gediminas JAKAVONIS

Povilas URBŠYS

To neturėtų būti. Antra vertus, aš
pats su Gediminu Vagnoriumi kūriau Specialiųjų tyrimų tarnybą ir
ši tarnyba turėjo dirbti Vyriausybės sudėtyje, jokiu būdu neišeidama iš Vyriausybės jurisdikcijos,
nes ir Konstitucijoje yra pasakyta,
kad už viešąją tvarką ir valstybės
saugumą atsako Vyriausybė. Aš
ir buvusiam Seimo pirmininkui,
ir esančiam, ir premjerui minėjau,
kad reikia sugrąžinti Specialiųjų
tyrimų tarnybą Vyriausybei. Čia
nereikia keisti Konstitucijos, tereikia pakeisti įstatymą. O įvesti
tarėjų institutą, jei nesusitars visos politinės jėgos, yra labai sudėtingas procesas. Jeigu mes įvesime tik patarėjus, kurie neturės
sprendimo teisės, tai kas iš to?
Atvirai pasakius, jie nebus labai
naudingi.

kaltas ar nekaltas, tai teisingumas beveik „padėtas ant lėkštės“. Bausmės skyrimas galėtų
būti jau teisėjų kompetencija. Atsižvelgiant į ekonominius, socialinius teisingumo vykdymo
principus, aš siūlyčiau dar rimtai
pasvarstyti, ar to būtų negalima
padaryti per prisiekusiųjų institutą. Tarkime, dabar tarėjus įvestume tik į pirmos instancijos
teismą ir tik į kai kurias bylas.
Tai jeigu dabar teisėjo ar trijų teisėjų profesionalų bylos yra peržiūrimos apeliacine ar kasacine
tvarka, tai ir paskui taip bus. Mes
nepakylėsime apeliacijos ir kasacijos instancijų į aukštesnius lygius. Mes iš principo deklaruosime ir demonstruosime žmonėms
pirmosios instancijos viešumą,
prieinamumą visuomenei ir kitus
teisingumo vykdymo principus
tik pirmoje instancijoje.

reputacijos asmenį, kuris dvejus
metus tame procese dalyvaus.
Kaip jis dirbs, kaip jam bus apmokama, kokias turės garantijas? Juk nebe tie laikai. Yra privatus verslas, privati iniciatyva.
Jeigu mes einame atgal ir, išimtinai dėl ekonominių aplinkybių,
apsiribojame lengvesnėmis bylelėmis - skyrybos, vagystės vienepizodinis nužudymas, apiplėšimas ir pan. - tik tam, kad būtų
pademonstruota, jog visuomenė
yra įtraukta, tad, manau, kad nei
tokių įstatymų, nei tokių procedūrų nereikia. Įtvirtinant tarėjų
statusą būtų problema. Kad toks
institutas reikalingas, aš neprieštaraučiau ir pritarčiau. Kadangi pats 16 metų dirbau su tarėjais, todėl šiek tiek žinau ir

pačias peripetijas, ir galimybes.
Žiūrint tiesai į akis, reikėtų pasakyti, kad mes Lietuvoje neužtikrinsime tokios atrankos, kad
į vieną tarėjo vietą būtų tūkstantis pretendentų kaip Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Dar kol kas
yra neaišku, ko mes norime. Ar
mes norime tarėjų instituto, lygiateisio teisėjų statusui, ar mes
norime prisiekusiųjų instituto,
kuris spręstų tik tam tikrus klausimus? Šiaip teisingumo vykdymas nėra savitikslis. Teisingumas yra įvykdomas tuomet, kai
absoliuti dauguma žmonių priima
tą sprendimą kaip pagrįstą, teisėtą, racionalų ir t.t. Jeigu prokurorai įtikina prisiekusiuosius,
kurių gal net nė vienas neturi
teisinio išsilavinimo, kad žmogus

G.JAKAVONIS: Man iš
karto iškyla tarėjų kompetencijų klausimas. Kokia turėtų
būti jų atranka? Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip reikėtų atrinkti žmones. Pavyzdžiui, mane
išrinkus gali būti labai daug
subjektyvumo.
E.BIČKAUSKAS: Kaip supratau iš Rimo Andrikio kalbos,
dar nėra buvę daug diskusijų. Jis
pats dar neapsisprendžia dėl prisiekusiųjų ir tarėjų. Kas būtų naudingiau? Dėl atrankos. Jūs paminėjote save - kodėl gi ne? Būtumėte eilinis pilietis, kurį prokuroras įtikintų, kad sėdintis teisiamųjų suole, padarė tą nusikaltimą, arba įtikintų advokatas, kad
nepadarė nusikaltimo. Jeigu jūs
būtumėte tarėjas, aš būčiau patenkintas. Esu susidūręs su atvejais, kai tiesiog matosi, kad teisėjui jau tiek yra nusibodusios tos
bylos, kad jis jau nebeklauso.
Advokatui tuomet sunku užkariauti teisėjo dėmesį, o tarėjo dėmesį aš užkariaučiau lengviau.
Aš manau, kad prisiekusiųjų
teismas kainuotų žymiai daugiau
dėl visos eilės būtinų procedūrų:
prisiekusiųjų atrankos, prisiekusiųjų izoliacijos nuo visuomenės,
žiniasklaidos ir t.t. Mano nuomone, tai yra brangesnė procedūra.
Teisėjų ir tarėjų sistema taip pat
yra brangi, todėl aš ir kalbu, kad
jeigu mes būtinų lėšų neskirsime, tai bus tik parodomoji akcija
ir tai bus ne teisėjai, o daugeliu
atvejų - pritarėjai. Vienaip ar kitaip, norint kokybiškai padaryti,
pinigų reikės. Aš pats neseniai
turėjau bylą, kurioje buvo 12 kaltinamųjų, o byla tesėsi nuo 2008
iki 2016 metų. Tokiu atveju, nežinau, ką reikėtų daryti su tarėjais per visus tuos 8 metus. Aiš-

tas pačias teises tame pačiame
procese. Tuo ir skiriasi nuo prisiekusiųjų, kurie tik klauso, kai
vyksta procesas.
R.ANDRIKIS: Egidijus visiškai teisingai sako, kad tarėjų
ar visuomenės įtraukimo institutas yra brangus dalykas. Bet,
kita vertus, galbūt teisingumas
pinigais nematuojamas. Galima
laikytis ir tokio principo. Antra,
aš nenorėčiau, kad tas pritarimas
ar atmetimas būtų argumentas
pasakymui, jog mes esame vieninteliai Europos Sąjungoje. Na
ir kas? Man atrodo, kad latviai
buvo įsivedę, tačiau atsisakė,
slovėnai irgi ruošiasi atsisakyti
ir dėl to pasaulis nesugrius. Trečia aplinkybė, kurios nenorėčiau,
ta, kad šis tarėjų institutas būtų
paskatintas vieno ar kito Seimo
nario, nepatenkinto vienu ar kitu
teismo sprendimu, pažiūromis ar
nuomone apie visą teismų sistemą. Jeigu mes pasistengsime tų
aplinkybių neiškelti į pirmą vietą, o nagrinėsime bendrame kontekste su visomis kitomis visuomenės įtraukimo į teisingumo
vykdymą procedūromis, tai tuomet mes galėtumėm pasiekti visai neblogų rezultatų. O problemos yra didelės. Tos valstybės,
kurios turi prisiekusiųjų teismą
ar tarėjų institutą, tikrai ne per
kelerius metus, o dešimtmečiais
sprendė tokios institucijos įkūrimo galimybes, perspektyvas.
Tik tokiu būdu galima ką nors
nuveikti. Apskriti staliukai ar
šiaip epizodiniai pasisakymai
„už“ ar „prieš“ - problemos neišspręs.
G.JAKAVONIS: Gerbiamas
Povilai, kokie būtų jūsų argumentai „už“ ir „prieš“?

P.URBŠYS: Diskusijos dėl visuomenės teisėjų, dėl vadinamųjų tarėjų, pas mus visuomenėje
kartkartėmis atsinaujina. Dar
2016 m. spalio 11 d. Lietuvos
Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl visuomeninio teisėjo
(tarėjo) instituto teismuose koncepcijos patvirtinimo. Šiek tiek
pastudijavęs tą koncepciją, noriu
atkreipti dėmesį, koks pagrindinis tikslas išryškintas dėl tarėjų
instituto teismuose diegimo. Tai
siejama su visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisine sistema
didinimu, teismų darbo tvarumo
skatinimu, visuomenės teisiniu
švietimu. Mes valstybėje fiksuojame, kad piliečių pasitikėjimas
valdžia yra žemas. Lietuvoje pilietis neturi galimybių tiesiogiai
dalyvauti teisingumo siekimo
procese. Man atrodo, kad dėl to
ir kyla tos diskusijos. Tai, kad iš
teisininkų pusės atsiranda nuogąstavimų, aš juos visiškai suprantu. Bet ir teisininkai turėtų
sutikti, kad yra ta gyvoji ir formalioji teisė - žmonių kalba sakant tiesa ir teisingumas. Atrodo, kad
sprendimas teisingas ir teisėtas,
bet žmogus nejaučia, kad atstovaujama teisybei. Toje koncepcijoje ir bandoma paaiškinti, kad
visuomeninio teisėjo atsiradimas
leistų suartinti tą gyvąją ir formaliąją teisę. Nes pas mus dabar yra
tik formaliosios teisės diktatas.
Jeigu kalbame apie pačią demokratijos praktiką Europoje, tai
matome, kad ši praktika yra paplitusi Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Rumunijoje,
Bulgarijoje. Kai kas gali pasakyti,
kad yra ir Rusijoje. Jeigu kalbėsime apie prisiekusiųjų kolegiją, tai
ji yra ir Kinijoje. Bet yra ir Japonijoje. Butaforija galima paversti
bet ką.
Jeigu kalbame apie pačius tarėjus ir jų dalyvavimą bylose...
Toje koncepcijoje buvo labai aiškiai nubrėžta, kas gali būti tarėjais. Kalbama apie išsilavinimą,
amžiaus grupes. Net yra apibrėžtos ir tam tikros bylos, kuriose
jie galėtų dalyvauti, t.y., kai
šiurkščiu būdu kėsinamasi į as-

lai, kurie gali kvestionuoti pirmosios instancijos teismus. Tokiu
būdu yra išsaugoma pusiausvyra
ir yra tam tikras saugiklis, kad
neįsivyrautų subjektyvūs teismų
sprendimai ir kurie prieštarautų
nusistovėjusiai teismų praktikai.
Dėl pinigų... Iš tikrųjų, pinigų
kainuos nemažai. Buvo paskaičiuota, kad tai institucijai ir visuomeniniams teisėjams išlaikyRimas ANDRIKIS
Seimo narys

 Kalbame apie Vokietijos modelį,
bet mums iki Vokietijos modelio kaip Lietuvai iki Saulės
ti (žmonės neturėtų suprasti, jog
jie yra etatiniai, o būtų apmokėtas jų atvažiavimas iki teismo,
darbo valandos teismuose), reikėtų 7 mln. Eur. Tam, kad būtų
pritaikyti Registrų centro duomenys, patobulintos informacinės sistemos, reikėtų 7,5 mln.
Eur, o kitiems patobulinimams dar 6 mln. Eur. Išeina kosminė
suma, bet man tai atrodo ne visai
rimta. Kai kalbame apie teisėjų
atlyginimus, tai mes sakome, kad
pigus teisingumas ir lieka pigiu
teisingumu žmonėms. Bet kai
pradedame kalbėti apie atstovavimo visuomenei teismuose sustiprinimą, kad atsirastų didesnis
pasitikėjimas teismais ir pačia
valstybe, tai tuomet pasakome:
„Stop, čia jau yra pinigai.“
Jungtinėse Amerikos Valstijose veikia kaltinamoji žiuri, kuri
yra sudaryta iš visuomenės atstovų. Jokia byla negali būti nagrinėjama teisme, nepraėjus tam tikro
išankstinio patikrinimo stadijos.
Įsivaizduojate, iki kokio lygio yra
pasitikėjimas visuomene? Byla
negali patekti į teismą, jei jos neperžiūri visuomeninė kolegija.
Pas mus yra europinė teismų
praktika. Mano išvardintos Europos valstybės asocijuojasi su senomis demokratijos tradicijomis
ir daugelyje valstybių, kuriose egzistuoja visuomenės teisėjai, tarėjai, vyrauja Vokietijos modelis.
Jis yra patikrintas.

Vidmantas ŽIEMELIS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 Aš sutinku, kad yra
pavojus, jog su tarėju gal net
lengviau susitarti nei su teisėju
mens ir visuomenės vertybes,
bylos dėl korupcinio pobūdžio
nusikaltimų, darbo bylos, bylos
dėl žalos atlyginimo, civilinės ir
administracinės bylos, kuriose
pareikštas ieškinys ir pareikštas
dėl viešojo intereso gynimo, bylos dėl tarnybinio ginčo, išskyrus, jeigu būtų nagrinėjamos korupcinio tipo bylos. Dar šioje
koncepcijoje yra fiksuota, kad
siūloma nustatyti, jog tarėjai galėtų dalyvauti tik pirmosios instancijos teismuose, nagrinėjant
bylas žodinio proceso tvarka.
Apeliacijos ir kasacijos teismuose dalyvauja teisėjai profesiona-

E.BIČKAUSKAS: Kai pradedame kalbėti apie sovietinius
laikus, tai norisi pasakyti, kad jau
30 metų nebe sovietmetis. Pamirškime tai. Mes kuriame tai, ką
turime kurti. Taip, į kitų valstybių
praktiką reikia pasižiūrėti, būtinai

Mes kalbame apie buvusias
sovietines respublikas, kurios,
man atrodo, tą instituciją panaikino todėl, kad nesugebėjo jos padaryti normaliai veikiančios.
R.ANDRIKIS: Aš sutinku su
Povilo argumentais. Dar kartą pabrėžiu, pinigai, mano supratimu,
yra ne esminis dalykas. Jeigu teisingumui vykdyti reikia to, o ne
kitko, nesvarbu, kiek tai kainuos.
Bet aš taip pat galvoju, kad reikia
devynis kartus pamatuoti. Aš žymiai daugiau dėmesio skirčiau tarėjo atrankos mechanizmui, procedūroms, statuso įtvirtinimui, o
ne pinigams.

reikia įsigilinti. Bet nebūtinai
aklai turime daryti taip, kaip pas
juos yra. Mes taip pat turime savo kelią ir savo tradicijas. Rusijoje nužudymas - tas pat nužudymas, kaip ir Lietuvoje, todėl nėra
čia ko svaidytis ideologiniais
štampais.
Dar kartą pakartosiu, kad aš
pritariu šiai idėjai, šiai institucijai.
Bet ir mūsų teismai turėtų labiau
atsiverti. Dabartiniai nuosprendžiai, ką galima suprantama kalba
surašyti penkiais ar dešimčia sakinių, dabar pasidaro penkių ar
dvidešimties lapų apimties. Tada
sunku net ir profesionalams įkirsti, kas kur yra. Aš vis dėlto manau, kad teisingumas negali būti
įvertintas grynais pinigais. Bet,
darydami tik pusinį žingsnį, nepadarydami kokybiško, galime
dar labiau diskredituoti teisinę
sistemą. Dabar yra suduotas
smūgis teisėjams ir visai teismų
sistemai. Tai kur ta byla, kur rezultatai? Užtat visi jau žino, kad
teismai yra korumpuoti, ten sėdi
tik kyšininkai ir t.t. Kas šiuo atveju sudavė smūgį teismams? Žmones į valstybės valdymą, kartu ir
per teismų sistemą, reikia įtraukti. Aš su tuo sutinku.
R.ANDRIKIS: Tarėjų institutas yra viena iš priemonių
skaidrinti teismų veiklą, su viskuo sutinku. Bet mes dabar nagrinėjame tarėjų institutą, kaip į
karo zoną, į fronto liniją mes įvedame atsargines pajėgas. Kalbame apie Vokietijos modelį, bet
mums iki Vokietijos modelio kaip Lietuvai iki Saulės. Civilinėse bylose 10 proc. procesų vyksta toliau, 9 bylose susitaikoma, o
kur Lietuvoje susitaikymo institutas? Jeigu galvojame, kad tarėjų
institutas mus išskaidrins, panaikins korupciją ir pan., tai čia yra
blefas nuo pradžios iki pabaigos.
Aš už tarėjų institutą, bet kartu
turi būti demokratizuojamos ir kitos baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės nuostatos, viskas kartu, nes vien tik šis institutas tikrai nepadės pasiekti tikslo.
P.URBŠYS: Gaila, kad kai yra
taikomos kompleksinės priemonės būtent tam, kad padidintų visuomenės pasitikėjimą teismais,
politikai dažnai šį klausimą ima
naudoti kaip viešųjų ryšių akcijos
priemonę.
Parengė Gediminas JAKAVONIS
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mediaga tinklalapyje
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Patriotas, švietėjas J.Gabrys-Paršaitis
Juozo Gabrio-Paršaičio
(1880-1951) gyvenimo tikslas buvo
lietuvių tautos, kalbos ir kultūros
išlikimas, o deramas vakarietiškas
valstybės atstovavimas
Europoje buvo svarbiausi jį
jaudinę klausimai, kuriems
spręsti jis ieškojo savų būdų

Inga STEPUKONIENĖ
Juozas Gabrys-Paršaitis gimė
1880 m. Garliavoje. Jo tėvas - Kazimieras Paršaitis, vedęs Gabrėnaitę nuo Lukšių. Kazimiero Paršaičio
tėvas - Garliavos miestelio senbuvis, įsikūręs jame nuo to laiko, kai
grafas Jozefas Godlevskis statė
bažnyčią ir telkė žmones statybos
darbams bei keliams tiesti. Tai lietuviška šeima, turėjusi nedidelį
namelį vadinamajame Jurzdike,
baudžiauninkų ir neturtėlių kvartale (dab. J.Gabrio gatvė).
Paršaičių šeima gerai suprato
mokslo bei žinių svarbą ir visomis
išgalėmis siekė išmokslinti savo
vaikus. Be Juozo, Kazimiero Paršaičio šeimoje augo sūnūs Pranas
(g. 1884 m.) ir Povilas bei kelios
dukros.
1887-1889 m. Juozas mokėsi
Garliavos carinėje pradžios mokykloje. 1883-1886 m. šioje mokykloje mokytojo pareigas ėjo Veiverių
mokytojų seminariją baigęs poetas
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, kuris pirmasis krašto mokykloje lietuvių kalbą išdrįso dėstyti iš lietuviškų knygų, ir tuo aktyviai kreipė
švietimo procesą lietuvybės linkme: jam išvykus iš Garliavos,
krašto žmonės rašė protesto laiškus inspektoriams, siekdami iš
mokyklos pašalinti jų vaikus mokiusį prorusiškos orientacijos pedagogą.
Baigęs pradžios mokyklą, Juozas išvyko mokslų tęsti į Marijampolės gimnaziją ir joje mokėsi
1890-1899 metais. Marijampolės
gimnazija tuo laiku buvo vienas iš
stipriausių lietuviškumo židinių
Sūduvoje.

Kalėjimas ir tremtis
1898 m. rugsėjo 14 d. Starpolės
žandarų viršininkui Krylovui su parankiniais atlikus kratą pas Juozą
Jasaitį Stanaičiuose, o vėliau - pas
K.Aglinską, buvo suimtas Juozas,
nes Jasaičio namuose rasti jo ranka
slaptaraščiu rašyti laiškai, kuriuose
buvo kažkas antimaskoliška. Jis iškart pašalintas iš Marijampolės
gimnazijos be teisės sugrįžti ir kartu su kitais suimtaisiais - išsiųstas
į Kalvarijos kalėjimą.
J.Paršaitis kalėjime išbuvo šešis mėnesius, o tada paleistas už
300 rublių užstatą, Senapilėje laukė teismo sprendimo. Vėliau paskelbiama nutartis - 3 metai tremties Rusijoje. Taip J.Paršaitis atsidūrė Odesoje. Išbuvęs tremties
laiką, 1903 m. jis eksternu išlaikė
gimnazijos abitūros egzaminus ir
įstojo į Odesos universitetą studijuoti teisės mokslų.

1905 m., kilus revoliucijai,
J.Paršaitis nutraukė mokslus ir parskubėjo į Lietuvą, kur visa galva nėrė į politinių įvykių sūkurį. Dabar,
kada Lietuvoj juda kas gyvas, dirba,
kovoja, man koktu ir neramu čionai
sėdėti sudėjus rankas, ar dirbant tai,
kas turi menką vertę, ar visai jos
neturi, - rašė Povilui Višinskiui. Artimieji bandė sulaikyti nuo aktyvaus
dalyvavimo sumaištyje, bet jis ėmė
į rankas brauningą ir dalyvavo susišaudymuose su caro žandarmerija.
Mūšyje prie Šešupės sužeistas, bet
jį išgelbėjo broliai Baltūsiai. Išvežtą
į Vilnių gydė daktaras Jonas Basanavičius. 1905 metais mieste susirinko
Didysis Vilniaus seimas, kuriame
lietuvių inteligentai pareikalavo Lietuvai autonomijos. Juozas Paršaitis
tapo šio Seimo sekretoriumi. Jis su
broliu Pranu Paršaičiu Seime buvo
besikuriančios Lietuvos valstiečių
sąjungos atstovai. Po kurio laiko Juozas Paršaitis išrinktas šios sąjungos
vadovu.
Po kurio laiko išvyksta spręsti
tolimesnių studijų reikalų į Prancūziją ir Šveicariją. Iškilus rimtoms
kliūtims, po kurio laiko išvažiuoja į
Odesą pabaigti pradėtų teisės studijų. Įgijęs profesionalaus teisininko
diplomą, išvyksta į Prancūziją, į Paryžių, ir įstoja į Sorbonos universitetą studijuoti literatūros.

Vienas aktyviausių lietuvių
politikų tarptautinėje erdvėje
Gyvendamas Prancūzijoje,
J.Paršaitis neužmiršta Lietuvos reikalų. Labai džiaugiasi pasirodžiusiu
„Vilniaus žinių“ leidiniu, susirašinėja su jo sekretoriumi ir redaktoriumi Kaziu Puida, siunčia straipsnius
ir feljetonus.
Jis supranta, kad lietuviams
siekiant išsilaisvinimo, visos jų politinės, socialinės, švietimo ir kultūros problemos turi būti iškeltos
į tarptautinį lygmenį, kad labai
svarbu apie jas pasaulyje kalbėti

atvirai, kad būtina megzti ryšius su
Vakarų politikais. 1910 m. jis iš
Sorbonos išvyksta į JAV, bendrauja
su ten įsikūrusiais lietuviais, gauna
iš jų finansinę paramą veiklai.
1911 m. baigia literatūros studijas
Sorbonoje ir lieka gyventi Prancūzijoje, redaguoja įvairius politinius
prancūziškus laikraščius, lankosi
aukštuomenės salonuose ir politikų susibūrimuose, užmezga plačias
pažintis su žymiais to meto Prancūzijos ir kitų užsienio šalių visuomenės veikėjais, rašytojais, mokslininkais ir žurnalistais. Tais pačiais metais Paryžiuje įsteigė Lietuvių spaudos ir informacijos biurą,
kurio tikslas - supažindinti Vakarų
Europos žmones su Lietuvos gyvenimu ir rūpesčiais, formuoti pozityvią nuomonę apie lietuvių tautą, leidžiant straipsnius ir brošiūras
lietuvių bei prancūzų kalbomis, reprezentuoti lietuvius įvairiuose
tarptautiniuose kongresuose, informuoti tautiečius apie užsienyje

po vienu aktyviausių lietuvių politikų tarptautinėje erdvėje. Lietuvos valstybingumo atstatymas, vėliau deramas vakarietiškas valstybės atstovavimas Europoje buvo
svarbiausi jį jaudinę klausimai, kuriems spręsti jis ieškojo savų būdų.
Tačiau būtent dėl to tarp jo ir tuometinės Lietuvos Valstybės Tarybos kilo didelių nesutarimų. 19191920 m. J.Gabrys-Paršaitis pradeda
konfliktuoti su tuometine Lietuvos
vyriausybe, ypač su Antanu Smetona ir Augustinu Voldemaru.
J.Gabrys-Paršaitis kritikuoja vyriausybės veiklą, kaltina ją diplomatiniu nenuovokumu, laiškuose
Lietuvos prezidentui A.Smetonai
ragina atsisakyti tokių užsienio ministrų, kurie, anot Gabrio, negeba
tinkamai ginti Lietuvos valstybės
interesų ir deramai perprasti Vakarų diplomatijos principų. Vyriausybė paskleidžia įtarimus dėl galimo jo šnipinėjimo svetimoms valstybėms. Tai įžeidžia Gabrį-Paršaitį
ir galiausiai dėl aštrėjančių nesutarimų jis visiems laikams pasitraukia iš aktyvios politikos, tačiau širdyje iki gyvenimo pabaigos lieka
Tėvynės patriotu.

Švietimas - tautos
išlikimo pagrindas
J.Gabrys-Paršaitis nuo jaunumės aktyviai rūpinosi tautinio lietuvių švietimo klausimais. Tai jam tautos išlikimo pagrindas. Suprasdamas ugdymo svarbą, 1904 m. lietuviams atgavus spaudą, jis ėmėsi
rašyti pirmuosius lietuviškus vadovėlius. Nesant lietuviškų, kurį laiką
net ir po spaudos atgavimo lietuvius
vaikus teko mokyti iš senų rusiškų
knygų. Į savo rašomus vadovėlius
lietuviams mokinukams, galima sakyti, sutalpina tauriausius tautinius
jausmus, skiepydamas meilę gimtajam kraštui. 1905 m. Vilniuje jis išleidžia „Trumpą Lietuvos aprašymą“ - neilgus pasakojimus apie Lietuvos gamtą, kraštovaizdį: upes,
ežerus, augalus, gyvūnus, ir papuošia įspūdingomis iliustracijomis.

 Lietuvos valstybingumo atstatymas,
vėliau deramas vakarietiškas
valstybės atstovavimas Europoje
buvo svarbiausi jį jaudinę klausimai,
kuriems spręsti jis ieškojo savų būdų
rengiamus įvairių sričių renginius
ir konferencijas, tarptautines parodas, kuriose lietuviams svarbu pradėti dalyvauti ir gerai pasirodyti.
Taip J.Gabrys-Paršaitis stipriai aktyvino lietuvių ir užsienio ryšius,
vedė juos į tarptautinę politikos ir
kultūros areną.
1915 m. J.Gabrys-Paršaitis apsigyveno Lozanoje, Šveicarijoje.
Šioje šalyje suorganizavo kelias lietuvių konferencijas, dalyvavo įvairiuose užsienio politiniuose kongresuose. Taip pirmaisiais XX amžiaus dešimtmečiais J.Paršaitis ta-

Be lietuviškų vadovėlių kūrimo, naujesnių švietimo programų
keitimo, lietuvių inteligentams rūpėjo ir bendra mokyklų padėtis,
lietuvių mokytojų įdarbinimo ir
daugybė kitų klausimų. Kartu su
Pranu Klimaičiu 1905 metais Marijampolėje jis sušaukė mokytojų
suvažiavimą, į kurį kvietė atvykti
Povilą Višinskį ir kitus inteligentus. Vienas svarbiausių jo uždavinių buvo įkurti Lietuvių mokytojų
sąjungą. Įsteigus „Lietuvių mokytojų susivienijimą“, 1905 m. gruodžio 6-7 d. dalyvavo jo suvažiavime

ir reikalavo Suvalkų gubernijoje
vaikus mokyti lietuviškai.
1910 m. Tilžėje pasirodė jo parašytas „Geografijos vadovėlis“,
kuriame pasakojama ne tik apie pasaulį, bet ir apie Lietuvą.
Remdamasis Jono Jablonskio
kalbiniais darbais, J.Gabrys-Paršaitis parašė ir pirmąjį lietuvių kalbos
vadovėlį mokykloms „Trumpas lietuvių kalbos vadovėlis“.

Lietuvių literatūros istorijos
pradininkas, pirmasis
V.Kudirkos biografas
J.Gabrys-Paršaitis siekė sisteminti ir lietuvių literatūrą, rinko
bibliografines žinias ir įvairius duomenis apie jos pirmuosius ir vėlesnius kūrėjus. Jis buvo tyrinėtojas,
vienas pirmųjų ėmęsis rašyti lietuvių literatūros istoriją. J.GabrysParšaitis krašto mokiniams parašė
pirmąjį lietuvių literatūros vadovėlį - „Lietuvių literatūros apžvalgą“.
Jam pavyko nuveikti dar vieną
didelį lietuvių švietimo darbą - parengti pirmąją lietuvių literatūros
chrestomatiją - „Skaitymo knygą
mažiems ir dideliems“, išleistą Tilžėje 1908 m. Į šiuos skaitinius jis
pirmiausia įdėjo lietuvių pasakojamosios tautosakos perlus: pasakas
„Eglė žalčių karalienė“, „Našlaitė
Elenytė ir Joniukas aviniukas“,
„Sigutė“, „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, o lietuvių literatūrą pradėjo nuo K.Donelaičio,
M.Valančiaus, A.Baranausko, V.Kudirkos, P.Vaičaičio, G.Petkevičaitės-Bitės, Maironio, Šatrijos Raganos, J.Biliūno ir kitų autorių kūrinių. Prieš juos pateikė savo paties
rašytas autorių biografijas.
Viena iš labiausiai J.Gabrį-Paršaitį dominusių lietuvių literatūros pasaulio asmenybių, kurios darbų ypatingą vertę jis jautė ir kuri žavėjo jį
savo asmeninėmis savybėmis, buvo
Vincas Kudirka. Galimas dalykas,
kad Gabrys-Paršaitis galėjo ir asmeniškai pažinoti Kudirką. Akivaizdu,
jog Gabrį-Paršaitį buvo stipriai paveikusios patriotinės V.Kudirkos pažiūros, jo satyrinė proza, pastangos
kurti lietuvių literatūrą, plėsti verstinės literatūros lauką. Todėl jam atrodė labai svarbu surinkti ir publikuoti visus V. Kudirkos darbus. 1910
metais Tilžėje J.Gabrys-Paršaitis išleido šešis Vinco Kudirkos raštų tomus. Šiame leidime pateikė išsamią
V.Kudirkos biografiją ir plačius jo kūrybos apibendrinimus. Taigi, J.Gabrys-Paršaitis buvo pirmasis V.Kudirkos biografas, pirmasis jo raštų leidėjas ir kūrybos vertintojas, iškėlęs
didžiojo varpininko ir rašytojo kūrybos reikšmę lietuvių literatūrai.
XX amžiaus pradžioje J.GabrysParšaitis mėgino kurti ir originalią
prozą - neilgus apsakymėlius, kuriuos 1906-1907 m. publikavo „Lietuvos ūkininke“.
Juozas Gabrys-Paršaitis mirė
1951 m. liepos 26 d. Šveicarijoje.
Ten ir palaidotas.
Parengta pagal „XX amžius“

