D-ras Jonas Spudulys.
(g. 7. I. 1860 † 6. VI. 1920).

Kaip vienais (1860) metais su Jonu Spuduliu gimęs, vie
nais (1872) Šiaulių gimnazijon su juo įstojęs ir vienais (1881)
su juo ją baigęs, laikau savo pareiga tarti bent keletą žodžių
apie tą savo mielą seną moksladraugį.
A. a. Jonas buvo labai gabus; visose klasėse ėjo pirmuti
nių mokinių eilėje. Jam lygiai gerai sekės kalbų ir matema
tikos mokslas. Nuo 4 ar 5 klasės ėmė uoliai mokytis lietu
vių kalbos gramatikos ir rašybos. Tam tikslui susirašinėjo
su kai kuriais Kauno Seminarijos klierikais, vysk. Baranausko
mokiniais, rašybos dalykuose. Mat, tuomet Kauno semina
rija buvo vienatinė mokykla, kur lietuvių kalba viešai ir sis
tematiškai buvo dėstoma.
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Kiek vėliau studentaudamas Petrapilio Karo medicinos
akademijoj, Jonas aktyviai dalyvavo Juškos „Žodyno“ leidime,
padėdamas leidėjams savo patarimais, o atostogų metu tyri
nėjo savo gimtąją Žemaičių kurtuvėniškių tarmę. Apie ją
Petrapilio Geografiškajai Draugijai jis buvo parašęs net at
skirą studiją, už ką yra gavęs iš jos sidabrinį medalį.
Antru jo tyrinėjimo objektu buvo lietuviški v i e t ų v a r 
d a i i r l i e t u v i š k o s p a v a r d ė s . Tą dalyką jis ypa
tingai mėgo, turėjo surinkęs daug medžiagos ir gerai žinojo
to klausimo literatūrą. Viename savo man 1884 metais ra
šytame laiške jis buvo plačiai išdėjęs savo bandymą išaiškinti
mūsų pavardžių genezę, reikšmę ir sudėties dėsnius. Tą
laišką beveik ištisą aš esu paskelbęs „Žinyčios“ 1900 m., 2-am
n-ry (18 — 29 psl.). Kaikurios Spudulio pastabos nėra pra
radusios savo moksliškos vertės ir šiandieną.
Pagrįžęs iš tolimojo Turkestano Lietuvon, jis irgi nepa
liovė rūpinęsis mūsų kalbos dalykais. Tai galima matyti kad
ir iš jo straipsnio, įdėto „Draugijos“ 1908 m. 15-am n-ry
„Dėl kalbos dalykų“, kur autorius giliais filologiškais įrody
mais griauja Būgos nuomonę apie sufikso — y s t ė kilmės
svetimumą, užbaigdamas savo straipsnį pastaba: „neištyrus
kokį dalyką iš mūsų gramatikos, neišpuola darkyti raštų kalbą,
dedant antugius: — y b ė , — i j a , — o v ė ir kitus ten, kur gy
voji kalba reikalauja antugio — y s t ė “ ) 1 )
Savo dvasios kryptim būdamas pozitivistas, jis daugiau
brangino patikrintus faktus, negu kad ir gražiausiai išsvajo
tas teorijas. Déliai to jis nei sau nei kitiems nepripažindavo
teises elgtis su gyva kalba, kaip kam patinka. Kiekvienas gy
vos kalbos žodis, kiekvienas plačiai vartotas rašymo būdas
jam buvo f a k t a s , su kuriuo jis manė neturįs teisės nesi
skaityti. Déliai to jis nebuvo rašyboj ūmių reformų šalinin
kas: drauge su Baranausku gynė w, sz ir cz teisėtumą mūsų
rašyboj, laikydamas tų rašmenų vartojimą pateisintu istori
jos tradicija.
Dėliai tos pat priežasties kietai laikydamasis rašmenų ie
ir uo, jis nesiskubino priimti Baranausko įvestų dviejų naujų
raidžių ë ir u (su o viršuj).
1)

Sk. „Dr.“ IV t., 297 psl.
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Kaip geras matematikos žinovas, a. a. Jonas yr sustatęs
ir išleidęs pirmą lietuvių kalboj aritmetikos uždavinių rin
kinį pavadintą „Užduotynu“. Jis išėjo Tilžėj pas Mauderodę
1885 m. šiuo vardu: „Užduotinas tai yra rankius užduočių
aritmetikos arba rokundos mokslo. Isz wisokiu pasamu su
taisė J. G a i l u t i s “ . 1 ) Šis slapivardis buvo padėtas, apsisau
goti nuo rusų priekabių.
Rašinėjo, rodos, kai ką ir į rusų laikraščius, įrodinėdamas
lietuvių spaudos reikalingumą, bet tikresnių žinių apie tai
neturim.
Būtų geistina, kad mūsų Mokslų Draugija paimtų savo
globon nabašninko rankraščius, tarp kurių gali rastis nevie
nas įdomus mūsų kalbos mokslui dalykas. Nedovanotina būtų
klaida, jei tie rankraščiai dingtų.
Be lietuvių kalbos mėgo nabašninkas ir muziką. Dar gim
nazijoj būdamas išmoko dailiai smuikuoti. Nemetė jis, kiek
žinau, smuiko ir vėliau.
Su žmonėmis mokėjo dailiai sugyventi. Gimnazijoj turėjo
nevieną draugą ir visų buvo mylimas dėl savo lipšnaus ir
linksmaus būdo.
Nebuvo jis didelis maldininkas, bet nebuvo ir bažnyčios
priešas. Man bent neteko iš jo niekad išgirst nei mažiau
sio religijos pašiepimo.
Nepriklausė jis ir jokiai partijai: bevelijo būti „sau žmo
gus“, tylus Lietuvos darbininkas. Gerų norų turėjo daug.
Kai ką ir padarė, ir už tai jam ačiū. Kaltinti, dėl ko nėr dau
giau padaręs, mes neturim teisės, nes nežinom visų jo gy
venimo aplinkybių. Žinom tik tiek, kad jos buvo nelengvos.
Prisiimtos pareigos nabašninkui nebuvo tuščias žodis. Jis
jas stengės sąžiningai eiti. Jas beeidamas, jis užsikrėtė dė
mėtąja šiltine ir, kitus nuo mirties begelbėdamas, pats rado
mirtį. Padėjęs savo gyvybę už artima, tikimės, jis ras pas
Dievą naują geresnį gyvenimą. Tešviečia jam amžinoji šviesa!
1)

Tai bus sudėjęs kun. J. Katelė ir Povilas Matulionis. Red.

