
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jurgis Talmantas – 

 pirmasis „Gimtosios kalbos“ redaktorius 
 (1933-1935)
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Jurgis Talmantas – mokytojas lituanistas, 

vadovėlių ir žodynų autorius, daugelio knygų 

vertėjas, gimė 1894 m. spalio 18 d. Kretingos 

apskrities Endriejavo valsčiuje, Stanšaičių kaime 

(mirė 1955 m. rugpjūčio 18 d. Kaune). Mokėsi 

Palangos progimnazijoje ir privačiai, įsigydamas brandos atestatą. Gimnazijos 

mokytojo teisėmis egzaminus išlaikė švietimo ministerijos egzaminų komisijoje 

1927 m. Mokytojavo Vilniaus lietuvių gimnazijoje, Kražių, Kelmės progimnazijoje. 

Vėliau Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, Meno mokykloje, Kauno Jėzuitų, 

Kauno 111 ir Vokiečių gimnazijoje, žurnalistų bei kitokiuose kursuose. Kauno 

teatralams (Dramos studijoje ir kt.) dėstė lietuvių kalbos tartį ir kirčiavimą. Buvo 

vienas iš Lietuvių kalbos draugijos steigėjų, terminologijos ir rašybos reformos 

komisijų narys, pavardžių atlietuvinimo komisijos sekretorius, moksleivių 

žurnalo „Ateities“ ir „Gimtosios Kalbos“ redakcijų narys. Nuo pat pirmųjų 

numerių J. Talmantas dirbo ir „Jaunimo gretų“ žurnale. Tada žymiai pagerėjo 

leidinio stilius, išnyko kalbos klaidos. Gi ankščiau, kai nebuvo kvalifikuotos 

kalbininko pagalbos, kai kurie Vilniaus universiteto dėstytojai „Jaunimo gretų“ 

žurnalą studentams rodė už pavyzdį, kaip negalime kalbėti ir rašyti. 1945–1948 

m. Kauno jaunimo teatro literatūrinės dalies vedėjas 1948–1955 m. Valstybinės 

politinės ir  mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. Bendradarbiavo „Viltyje“, 

„Ateityje“, „Švietimo darbe“, „Lietuvos mokykloje“, „Draugijoje“, „Ryte“, „Laisvėje“, 

„Gimtojoje kalboje“ ir kt. Buvo rašybos komisijos narys, kuri buvo sudaryta prie 

švietimo ministerijos. 

 

J. Talmantas Nepriklausomoje Lietuvoje buvo vienas iš geriausių knygų vertėjų, 

išvertęs apie 50 mokslo populiarizacijos, beletristikos ir kitokių knygų. Svarbiausi 

vertimai: G. Hauptmano Vebrinos 1923 m. „Prieš saulėtekį“ 1929 m., A. Čechovo 

„Vyšnių sodas“ 1923 m., J. Kraševskio „Vitolio rauda“ (sutrumpinta) 1925 m., P. 

Benua „Atlantidos karalaitės meilė“ 1928 m., J. Pfitznerio „Didysis Lietuvos 

kunigaikštis Vytautas kaip politikas“ 1931 m., „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 

sielos istorija“ 1931 m., S. Minelovo „Daina apie sakalą“ (Vytauto Didžiojo laikų 

istorinis romanas) 1932 m., N. Gogolio „Revizorius“, 1934 m., J. Mynrezeko 
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„Religiniai pasikalbėjimai su vaikais“ 1933 m., Čarbonelio „Šv. Kūdikėlio Jėzaus 

Teresė“ 1934 m., J.B. Aubry „Mergaitės pašaukimas“ 1935 m., A. Kranne „Didžioji 

nusidėjėlė“ 1936 m., J. Verne „20000 mylių jūros gelmėmis“ 1936 m., J. Krylovo 

„Pasakėčios“ 1936 m., V. Ūminskio „Į kitą planetą“ (apysaka) 1936 m., M. Czerny 

„Juda klastos“ 1937 m., V. Šekspyro „Karalius Lyras“ 1936 m., (už šį darbą 1937 

m. J. Talmantui buvo paskirta trečioji premija ir 400 litų.), „Venecijos pirklys“, Č. 

Oraševskio „Mokymosi metodika“ 1938 m., F. Hervigo „Šventas Sebastijonas iš 

Veddingo“ 1938 m., K. Brentano „Karti mūsų Viešpaties Kristaus kančia“ 1938 

m., S. Kossako „Balduinas IV, raupsuotasis karalius“ 1939 m., B. Kellermano 

„Ingeborga, Kormčij Taikos dvasia“, V. Solovjovo „Šventosios istorijos filosofija“. 

Su Jeronimu Raliu, P. Žadeikiu, Sofija Čiurlioniene vertė Homero „Iliadę“ 1930 

m., su D. Micheliu–Dantes „Pragaro“ pirmą giesmę 1938 m., mokyklos veikalui 

paruošė S. Daukanto „Būdę“ 1935 m., su Scholzu paruošė Deutsclitauisches 

Taschenvorterbuch 1929 m., su K. Fukztu ir A. Scholzu  „Lietuviškai vaikišką 

žodyną“ I d. A–N.1943 m., su A. Kalnium ir Z. Kuzmickiu „Lietuvių kalbos rašybos 

vadovėlį su kirčiuotu žodynu“ 1938 m., su A. Buivydaičiu „Prancūzų kalbos 

vadovėlį“ 1928 m., su J. Gedminaičiu „Rusų kalbos vadovėlį “ 1933 m., ir J. 

Malinausku „Lietuvių kalbos gramatiką pratimais II-VII skyriaus“ 1931–1934 m. 

Kai kurios jos dalys išėjo 5–6 leidimais, o pirmoji dalis susilaukė net 14 leidinių. 

Taip pat su J. Malinausku išleido „Mūsų gintarus“ – skaitinių knygas V–VI 

skyriaus 1936–1937 m. Be to, vienas J. Talmantas paruošė „Tautos kelius“ – 

kirčiuotus skaitymus pirmai klasei,1932 m. Paskutinis J. Talmanto darbas buvo 

„Lenkų –lietuvių kalbų žodynas“ 1955 metais. 

 

Daug laiko ir energijos J. Talmantas atidavė propaguodamas gimtosios kalbos 

žinias, kurdamas mėnesinį leidinį – laikraštį „Gimtoji kalba“ (GK). Jo sumanytojai 

– pas Sofiją Čiurlionienę šeštadieniais susirinkdavusi literatų, kalbininkų, 

istorikų, teatralų būrelio nariai, tarp kurių buvo V. Mykolaitis –Putinas, Salomėja 

Bačinskaitė – Nėris, Vanda Sruogienė, Jurgis Talmantas ir kt. Sumanytojų 

nuomone, svarbiausias „Gimtosios kalbos uždavinys turėjo būti rūpinimasis 

praktiniais kasdieniniais lietuvių bendrinės, rašomosios ir šnekamosios, kalbos 

ir stiliaus dalykais“ (iš pirmojo numerio įžanginio straipsnio „Darbą pradedant“). 

 

Pirmasis „Gimtosios kalbos“ numeris išspausdintas 1933 m. sausio mėnesį. Jį 

redagavo S. Čiurlionienė, V. Kamantauskas, A. Salys, o atsakomuoju 
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redaktoriumi pasirašė J. Talmantas. Šios redaktorių grupės suredaguotų išėjo 

dvidešimt numerių. 1935 m. „Gimtąją kalbą“ tapusią ką tik susikūrusios Lietuvių 

kalbos draugijos (LKD) leidinius redagavo iš pradžios Antanas Salys ir Pranas 

Skardžius, atsakinguoju redaktoriumi buvo J. Talmantas, o vėliau – L. 

Dambrauskas (1936–1937 m.), P. Jonikas (1938–1940 m.) ir P. Skardžius 

(1941m.). Iš viso prieš karą išleisti 84 leidinio sąsiuviniai.  

 

Per nepilnus aštuonerius metus „Gimtoji kalba“ autoritetingai patardavo 

visuomenei praktiniais lietuvių kalbos klausimais, daug prisidėjo prie bendrinės 

kalbos tobulinimo, jos normų stabilizavimo. Kompetentingų kalbininkų, Jono 

Jablonskio ir Kazimiero Būgos mokinių, redaguojama „Gimtoji kalba“ kėlė aikštėn 

ir svarstė aktualius žodžių ir sintaksinių konstrukcijų vartojimo, tarties, 

kirčiavimo, rašybos ir kitus dalykus, populiariai aiškino su kalbos praktika 

susijusias kalbos teorijos problemas. Mūsų bendrinės kalbos tolesniajai raidai 

labai svarbu buvo tai, kad „Gimtosios kalbos“ redaktoriai ne tiktai tęsė savo  

žymiųjų mokytojų tradicijas, bet ir stengėsi pritaikyti savo praktinėje veikloje tuo 

metu jau išgarsėjusios Prahos lingvistinės mokyklos suformuluotus naujus 

bendrinės kalbos ugdymo teorinius principus. Eidama šia kryptimi „Gimtoji 

kalba“ pasiekė gražių rezultatų: ji daug prisidėjo prie mokyklų, valdžios įstaigų, 

periodinių ir neperiodinių leidinių kalbos gerinimo, terminų kūrimo bei 

kodifikavimo, teatro ir radiofono tarties tobulinimo ir apskritai prie visos mūsų 

bendrinės kalbos (tiek rašomosios tiek šnekamosios) kultūros kėlimo. Ypač 

reikšminga buvo tai, kad ji sužadino visuomenę domėtis gimtąja kalba, skatino 

žmones rūpintis savo pačių šnekos taisyklingumu.  

 

Antrojo pasaulinio karo audroms siaučiant, nutrūko tiek Lietuvių kalbos 

draugijos veikla, tiek laikraščio „Gimtoji kalba“ leidimas.  Lietuvoje pokario metais 

buvo neįmanoma atgaivinti nei tos draugijos, nei jos laikraščio. Tiktai 1958 m. iš 

Lietuvos pasitraukusių ir Jungtinėse Amerikos Valstijose susibūrusių lituanistų 

iniciatyva buvo atgaivinta ir „Gimtoji kalba“. 

 

Nors prieškario metais „Gimtąją kalbą“ redagavo LKD sudaryta redakcija, bet 

iškildavo įvairių nesusipratimų. Mat leidėja „Sakalo“ bendrovė, šiame laikraštyje 

reklamavo tik savo knygas ir tai sukėlė kitų leidyklų nepasitenkinimą. Pribrendo 

reikalas “Gimtosios kalbos“ leidėja tapti LKD. Pagal įstatymus, kad galėtų tuo 



 
 
6 

 

pačiu pavadinimu leisti, LKD „Gimtąją kalbą“ iš „Sakalo“ bendrovės turėjo 

išpirkti. Paaiškėjo, kad laikraštį „Sakalui“ buvo perdavęs būtent J. Talmantas. 

Prasidėjus deryboms redaktorius P. Skardžius smarkiai susikirto su J. Talmantu. 

Kadangi abu kalbininkai buvo LKD nariai, tad ginčą bandyta išspręsti draugijos 

susirinkime. Supykęs P. Skardžius J. Talmantą čia išvadino kalbos verslininku. 

Tada J. Talmantas atsistojo ir trenkęs durimis išėję iš susirinkimo. 

 

Tikrai nemalonus įvykis. Buvo sudaryta taikinamoji komisija, bet, kaip matyti iš 

draugijos susirinkimo protokolo, susipykusiųjų sutaikyti nepavyko. J. Talmantas 

pakviestas pasiaiškinti, įteikė komisijai pareiškimą išstojęs iš LKD. 

 

J. Talmantas buvo labai produktyvus vertėjas. Nemaža pats išvertė o be to, kai 

kuriose knygose būdavo pažymėta, jog vertimą parūpinęs J. Talmantas. Tai 

reiškė, kad knygą vertė kitas asmuo, o J. Talmantas tekstą suredagavo. Pvz: J. 

Pficneris veikalą „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas“ iš 

vokiečių kalbos vertė Humanitarinių mokslų fakulteto studentas palangiškis 

Arvydas Vaitiekauskas ir per pertraukas vis klausinėdavo studentės Yčaitės, 

profesoriaus J.Yčo dukters jam nesuprantamų vokiškų žodžių. Knyga išėjo, o 

A.Vaitiekausko pavardės nė ženklo – „vertimą parūpino J. Talmantas“. 

 

Nepaisant J. Talmanto nuopelnų lietuvių kalbai ir literatūrai, Rašytojų Sąjungos 

Valdybos posėdyje 1945 m. kovo 9 d., kur buvo rašytojai perregistruojami į LTSR 

Tarybinių Rašytojų Sąjungą, J. Talmanto balsų dauguma buvo nutarta nepriimti 

“dėl jo literatūrinio ir visuomeninio veikimo okupacijos metu“. Kiek vėliau į LTSR 

Rašytojų Sąjungą jis buvo priimtas, tačiau kai kurių narių ,pvz. J. Šimkaus buvo 

nuolat „taršomas“. 1948 m. liepos 12 d. Rašytojų sąjungos pirminės partinės 

organizacijos susirinkimo protokole rašoma, kad J. Šimkus pasakė, jog                  

„J. Talmantas visai atsitiktinai atsidūrė Sąjungoje, nes iš viso nėra rašytojas ir 

nieko neparašys ateityje“. Ne kartą buvo bandoma oficialiai  jį iškviesti ir 

išsiaiškinti jo kūrybinio darbo perspektyvas.  
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1918 m. Lietuva gyveno sunkius laikus, 

nes kraštas buvo karo nualintas ir 

gyventojai okupantų apiplėšti. Reikėjo 

viską sukurti iš nieko. Okupantai visiškai 

nesirūpino gyventojų švietimu. Paskelbus 

Lietuvos Nepriklausomybę, pradėta steigti mokyklas. Viena iš tokių buvo ir Kražių 

gimnazija.1919 m. buvo gautas leidimas steigti ankstesniąją mokyklą, bet nutarė 

pirmiausia atidaryti tik dvi klases, kandidatų stoti į šią mokyklą buvo daug, bet 

ne visi buvo tinkamai pasiruošę. Paruošti mokinius į tas klases buvo organizuoti 

vasaros kursai. Artėjant mokslo metų pradžiai buvo sudarytas mokytojų 

kolektyvas: direktorius J. Galdikas ir mokytojas – Jurgis Talmantas, S. 

Zdzikauskaitė ir Davidonienė. J. Talmantas dėstė lietuvių kalbą, istoriją, 

aritmetiką, piešimą ir kūno kultūrą. Vėliau buvo paskirtas direktoriaus 

pavaduotoju. Čia dirbdamas jis iškart įsijungė į visuomeninę veiklą – vadovavo 

moksleivių literatūros kuopelei, kuriai priklausė E. Zaturskis, M. Venclauskas, J. 

Vadeikis, E. Urbonavičius, J. Tautkus ir dar būrys kitų moksleivių. Būtent J. 

Talmanto paskatintas, vertimų ėmėsi Jonas Vadeikis, išvertęs į lietuvių kalbą K. 

Majaus grožinius kūrinius. J. Talmantas J. Vadeikiui buvo ne tik eilinis 

mokytojas, bet nuoširdus globėjas, sumanus vadovas, ne tik nurodęs kelią i 

didžiąją literatūrą, bet ir mokęs vertimo meno griežtai kritikavęs, taisęs, net 

redagavęs pirmuosius darbus. J. Talmanto vadovaujama moksleivių literatų 

kuopelė „buvo tarsi šviesus kultūros židinėlis Kražių progimnazijoje, rengdavo 

dvasingas vakarones, literatūrinius renginius ar šiaip popietinius pasisėdėjimus, 

kuriuose buvo aptariamos tuometinės literatūros naujienos, nagrinėjama 

rašytojų kūryba, skaitomi pačių bandymai. Tuo metu tokie renginiai turėjo didelį 

populiarumą, buvo labai reikalingi. 

 

Kražiuose J. Talmantas dirbo ligi 1922 m. Tais metais, tėvui mirus, išvyko į savo 

tėviškę ūkininkauti. Tačiau nuolat ilgėjosi pamėgto mokytojo darbo ir todėl nuo 

sekančių metų švietimo ministerijos vėl pasiprašė vietos mokykloje. Taip 1923 m. 

buvo paskirtas Kelmės progimnazijos mokytoju. Netrukus mokytojų tarybos 

posėdyje buvo išrinktas vedėjo padėjėju ir knygininku. 

 

 

J. TALMANTO 
PĖDSAKAI 

KELMĖS RAJONE 
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Didelių kūrybinių rezultatų dailininkas Petras Kalpokas pasiekė kalbininko J. 

Talmanto portrete: J. Talmantas parodytas energingas, gyvų akių, išdraikytais 

plaukais, išoriškai gal ir nelabai patrauklus, bet laisvos laikysenos ir žavaus 

charakterio. Toks jis buvo – visados teisingas, kupinas energijos, nepalūžtąs net ir 

sunkiausią gyvenimo minutę, giliai įspaudęs pėdas mūsų kultūriniame ir 

literatūriniame gyvenime. 
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