

Jonas Augustaitis 
Jono Jablonskio premijos laureatas
Rugsëjo 17 d. Gríðkabûdþio kultûros centre buvo paminëtos
artëjanèios didþiojo lietuviø kalbininko Jono Jablonskio
gimimo 145-osios metinës. Nuo 1990 m. kas penkeri metai
Ðakiÿ rajono savivaldybë skiria ðio didþio þmogaus premijà
asmeniui, kà nors reikðminga nuveikusiam gimtosios kalbos
labui. Ir ðios ðventës svarbus mome¹tas buvo ketvirtojo ðios
premijos laureato paskelbimas ir pagerbimas. Já  mokytojà
Jonà Augustaitá  pristatë rajono kultûros ir turizmo skyriaus
vedëja Augenija Kasparevièienë. Premijà áteikë rajono meras
Juozas Bertaðius, padëkodamas uþ âtliktus darbus ir palinkëdamas tolesnës sëkmës.
Jono Jablonskio premijos laureato vardo Augustaitis nusipelnë kaip ilgametis lietuviø kalbos mokytojas, kuris neapsiribojo vien mokykla, o aprëpë ir platesnius kultûrinio darbo
barus, daugiausia dëmesio skirdamas gimtajai kalbai.
Jonas Augustaitis gimë 1919 m. Kia÷lupiø kaime, Sintautÿ valsèiuje, Ðakiÿ apskrityje.
Baigæs Sintautÿ pradþios mokyklà ir Ðakiÿ Þiburio gimnazijà, studijavo Kauno Vytauto
Didþiojo universitetê lituanistikà. Studijas baigë jau Vilniuje 1942 m. Daug metø dirbo
mokytoju, daugiausia Ðakiuosê  gimnazijoje, vidurinëje mokykloje. Buvæ mokiniai já prisimena kaip pedagògà, kuris reiklumà sugebëjo suderinti su humaniðkumu ir pågarba. Jo
parengti mokiniai gerai pasirodydavo ir per baigiamuosius, ir per stojamuosius egzaminus.
Su pågarba ir pasididþiavimu mokytojas prisimena savo buvusius mokinius: poetà Gintautà Ieðmantà, mokytojus lituanistùs Zigmà Pataðiø, Danutæ Matusevièienæ, Bronislavà Ðukevièienæ. Pats brangiausias jo mokinys  prof. Juozas Pikèilingis, su kuriuo tiek daug
bendrai tartasi ir dirbta. Tai jis prieð pat mirtá áraðë savo mokytojui knygoje Sparnuotu
þodþiu apie þodá: Garbæ palieku Jums, garbusai ir mielasai Mokytojau, kursai esate
tikras priveizdëtojas tëviðkos kalbos.
Veiklus energingas mokytojas ásitraukia ir á platesná viso rajono kultûriná gyvenimà.
Bûdamas Lituanistikos fakulteto vadovù, á susirinkimus kviesdavo þymius istorikus, filosofùs, literatûrologùs, kalbininkùs. 1973 m. fakultetas perorganizuojamas á Kraðtotyros
draugijos Kalbos sekcijà, Augustaitis lieka pirmininku. Tais paèiais metais daugiausia jo
iniciatyvâ suorganizuojama pirmoji Ðakiÿ rajone Kalbos diena, kuri virto graþia, në vienais
metais nenutrûkusia tradicija. Jai mokytojas skiria labai daug dëmesio, stengiasi, kad ji
bûtø kuo turiningesnë ir ávairesnë. Kvieèia mokslininkø, pats dalijasi prisiminimais, skaito
praneðimùs apie reikðmingas ðio kraðto asmenybes: poetà Edmundà Steponaitá, raðytojà
Vytautà Rimkevièiø, kunigà Pranciðkø Bûèá, knygneðius ir kt.
Labai svarbus mokytojo darbo baras  kalbos duomenø rinkimas, to rinkimo organizavimas. Á ðià veiklà ásitraukë jaunystëje. Rinkti þodþius didþiajam Lietuviø kalbos þodynui
skatino jo lietuviø kalbos mokytojas Ðakiÿ gimnazijoje Aleksandras Þirgulys. Uþ tinkamà
þodá mokëta po 20 centø. Bet ne tai buvo svarbiausia. Rinko ir studijuodamas, ir dirbdamas

Ðakiuosê. Jo skatinami rajono lituanistai kartu su mokiniais yra uþraðæ daug vietovardþiø, vandenvardþiø, asmenvardþiø, zanavykø ðnektos þodþiø. Ðiame darbe pats
rodë pavyzdá. Vien Zanavykø ðnektos þodynui pateikë
per 5000 þodþiø lapeliø.
Augustaitis turi ir literatûrinës kûrybos gebëjimø.
Tai rodo jo 1998 m. iðleista
autobiografinë knyga GyveJonas Augustaitis su þmona Irena
nimo keliu. Skaitai ir pagalvoji: kalba apie save, bet kartu kiek visuomeninio, kultûrinio gyvenimo klodø pajudinta.
Èia rasi ir etnografiðkai tiksliø XX a. pradþios buities vaizdø, ir mìdþiagos kãimø, miesteliø, mokyklø istorijai, asmenybiø charakteristikai. Taip paraðyti galëjo kuklus, bet veiklus,
pastabus, savo ir kitø gyvenimo prasmæ suvokiantis þmogus.
Mokytojà visà laikà domino jo mokyklos istorija. Kartu su mokytojomis Danute Matusevièiene ir Natalija Manikiene sudarë ir iðleido dvi mokiniø atsiminimø knygas: Ákalinta
jaunystë (2000) ir Þiburieèiai svetimoj padangëj (2002). Rengiama spaudai ir treèioji
knyga.
Paminëti darbai kalba apie tai, kad mokytojas ir dabar yra veiklus, kûrybingas  vadovauja LKD Ðakiÿ skyriui, dalyvauja rajono spaudos kalbos aptarimuose, rûpinasi dël bûsimos Kalbos dienos. Gal tø darbø dabar ir ne tiek daug kaip prieð deðimt ar dvideðimt metø.
Bet svarbu kas kita. Svarbu, kad mes þinome, jog Ðakiuosê, Vytauto gatvëje, veðliø obelø ir
gëlynø apsuptas, kartu su þmóna Irena savo namuose graþiai gyvena mokytojas Jonas Augustaitis. Mûsø kasdieniø darbø dalyvis. Þmogus, kurio gyvenimas átikinamai parodo, kaip
galima kantriai ir iðtikimai tarnauti gimtosios kalbos reikalui. Þmogus, su kuriuo, greta
kurio lengviau eiti ir dirbti.
Tikime: 2006-aisiais jis vël pakels tradicinës Kalbos dienos vëliavà.
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