ISTORIJA. MOKYKLOS

Musninkø valsèiaus mokyklos
19391944 metais*
Stanislovas Buchaveckas

XX a. ketvirtojo deðimtmeèio pabaigoje  penktojo deðimtmeèio pirmojoje pusëje
Lietuvos ðvietimo sistemai, kaip ir visiems Lietuvos gyventojams, teko patirti pokyèiø
ir tragiðkø padariniø, susijusiø su bolðevikø ir naciø okupacijomis. Prieð tai per
keletà paskutiniøjø nepriklausomos Lietuvos metø ðalies mokyklos sparèiai modernëjo ir visiðkai priartëjo prie Vakarø Europos paþangiø ðaliø lygio. Buvo statomos
naujos gimnazijos, progimnazijos, pradþios ir kitos mokyklos. Iðaugo Lietuvos vaikus
ir jaunuomenæ mokiusiø mokytojø kvalifikacija. Daugëjant gerai paruoðtø mokytojø,
semestrinës mokyklos lankymo sistemos
imta atsisakyti ne tik miestø ir mieste* Straipsnis aprobuotas serijos Lietuvos valsèiai
liø, bet ir kaimø pradþios mokyklose vis
Mokslo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas
2002 11 10.
daugiau vaikø mokësi ne semestrais, bet
621

MUSNINKAI. KERNAVË. ÈIOBIÐKIS

iðtisus mokslo metus. Tai lengvino mokytojø darbà ir sudarë geresnes mokymosi
sàlygas moksleiviams.
Lietuvos mokykla, nepaisant ðalá valdþiusiø tautininkø politizuojanèios átakos
ir kai kuriø neigiamø A. Smetonos prezidentinio valdymo apraiðkø, tapo ne tik modernesnë, bet ir pilietiðkesnë demokratine prasme, o patriotizmas mokyklose buvo ne
ideologizuotas, bet natûralus, iðaugantis ið Lietuvoje gyvenanèiø tautø draugiðko
sugyvenimo tradicijø. Taèiau Lietuvos pedagogø teoretikø ir praktikø viltis toliau
plëtoti ðvietimo sistemà ir kurti darnø bei demokratiná jos mechanizmà suþlugdë
Lietuvos neaplenkusi agresyvi Sovietø Sàjungos ir Vokietijos ekspansija bei Antrojo
pasaulinio karo gaisras Europoje. Antrojo pasaulinio karo pradinëje stadijoje Stalinui
gràþinus dalá Rytø Lietuvos su Vilniumi, Musninkø valsèius jau nebebuvo pasienio
valsèiumi. Taèiau Lietuva neteko ne tik pasiskelbto neutralumo, bet ir dalies politinio
savarankiðkumo. Mokyklos tai ikart per daug nepajautë, taèiau jau po aðtuoniø
mënesiø, 19391940 mokslo metø (toliau  m. m.) pabaigoje, jos, kaip ir visa Lietuva,
atsidûrë kietuose sovietø okupacijos gniauþtuose. Labai gerai, kad i okupacija tuomet
buvo trumpalaikë, bet po metø Lietuvà prislëgë vokieèiø naciø okupacija, kuri uþsitæsë
trejus metus ir buvo taip pat sunki ir tragiðka. Taèiau tada ir gana sunkiomis sàlygomis Lietuvos mokyklai vis dëlto pavyko daug kà atkurti ið Nepriklausomybës
laikotarpio. Tad 19391944 m. laikotarpis buvo permainingas ir sudëtingas Lietuvos
mokyklai, iðgyvenusiai didþiuliø politiniø pokyèiø, gyvenimo sàlygø ir mokytojø kaità, patyrusiai daug nuostoliø.
Ðiame straipsnyje, remiantis daugiausia Lietuvos centrinio valstybës archyvo
ðaltiniø duomenimis, apibûdinamos Musninkø valsèiaus (Ukmergës apskr.) 1939
1944 m. mokyklos, jø funkcionavimas istoriniø lûþiø metu. Tuo tikslu nagrinëjama
jø padëtis ir patirti nuostoliai, didþiulë mokytojø kaita, jø darbo bei buities sàlygos,
santykis su vietos visuomene ir kiti klausimai. Atrodo, kad 19391944 m. mokyklø
istorijai skirtas laikotarpis lietuviø istoriografijoje nagrinëjamas pirmà kartà. Ir ðis
straipsnis, nagrinëjantis, kaip lokaliai apibrëþtoje teritorijoje (Musninkø valsèiaus ir
Ukmergës apskrities) sprendþiama problema, kaip istorijos vyksmo átakoje atsiskleidþia
sàsajos tarp mokyklos ir visuomenës. Straipsnis simboliðkai pratæsia Sauliaus Kaubrio
knygoje1 pasirinktà 19181939 m. laikotarpá.
Apibûdinant ligðiolinæ bibliografijà, susijusià su straipsnyje nagrinëjamu laikotarpiu, paminëtina, jog 19391940 m. m. Lietuvos mokyklø padëtis ir veikla nagrinëta ávairiuose leidiniuose, bet daþniausiai viso 19181940 m. laikotarpio kontekste. Apie 19401941 m. sovietø okupacijos laikotarpio ðvietimo sistemos padëtá kiek
daugiau ir isamiau raðyta lietuviø iðeivijos darbuose iki 1990 m., o vëliau  Lietuvoje2. Kita istoriografijos kategorija  atskirø mokyklø istorijoms skirti straipsniai ir
leidiniai, kuriuose 19401941 m. m. skirtas skyrius, poskyris ar kelios pastraipos.
Dar vis negausi ir daþnai fragmentiðka naciø okupacijos laikotarpio (1941
1944) ðvietimo ástaigas (ypaè bendrojo
1
K a u b r y s S. Lietuvos mokykla 19181939 m.: galavinimo mokyklas) analizuojanti istorioglios gimtis, Vilnius, 2000.
rafija. Sovietmeèiu 19411944 m. mokyklø 2 Nacmeèiu spausdintuose Lietuvos archyvo leidiniuose, taip pat Lietuviø enciklopedijos
istorijos tyrimai Lietuvoje buvo tendenstraipsniuose, A. Garliausko, L. Truskos, V. Kacingi, o neretai ir iðvis ignoruojami arba
ðauskienës, A. Bubnio, J. Matusevièiaus ir kitø
autoriø darbuose.
siaurai, vos keliais pritemptais faktais
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pateikti pagal sovietinës istoriografijos ideologines kliðes3. Be to, nemaþai archyvo
bylø iki 1988 m. buvo áslaptintos. Lietuviø iðeivijos ankstesniø publikacijø mokslinæ
vertæ maþino siaura archyvinë bazë. Ávairiø darbø apie naciø okupacijos ðvietimo
padëties ávairius aspektus ir ávairias mokyklas padaugëjo nuo 1990 m. I jø galima
paminëti neseniai iðleistas A. Vaiðvilos4 ir A. Gaigalaitës5 knygas, keliolika mokslinæ
ir didesnæ ðvietëjiðkà reikðmæ turinèiø publikacijø bei leidiniø, ávairius ðio straipsnio
autoriaus darbus bei straipsnius ankstesnëse Lietuvos valsèiø serijos knygose6.
Buvusio Musninkø valsèiaus, kaip ir bet kurio kito buvusio valsèiaus, mokyklø
istorija ar jos bruoþai yra svarbûs raðant ir tikslinant visos Lietuvos ðvietimo istorijos
apibendrinamuosius darbus. Ypaè tai pasakytina apie dar labai maþai tyrinëto naciø
okupacijos laikotarpio Lietuvos mokyklas. Tad ðis straipsnis papildys ne tik dabartiniø Mùsninkø, Èiõbiðkio ir Kernavºs seniûnijø teritorijose XX a. viduryje veikusiø
mokyklø, bet ir Ðirvintÿ kraðto (rajono) bei Rytø Lietuvos istorijà, o pateikti faktai,
analizë ir apibendrinimai pravers ir raðantiesiems apie Lietuvos ðvietimo istorijos
XX a. vidurio problemiðkà tarpsná.
Nagrinëjamojo laikotarpio Musninkø valsèiaus mokyklø tyrimà lengvina tai,
kad minëtame archyve iðliko visø jø 19391940 m. m. lankymo apyskaitos. Jø analizë
straipsnyje pateikiama iðsamiau, negu autoriaus anksèiau raðytuose straipsniuose
Lietuvos valsèiø serijos knygose. Apie pirmàjá sovietmetá ir nacmetá su mokyklomis
susijusiø duomenø yra ir kituose fonduose. Archyve yra ir 19411942 m. m. visø
Musninkø valsèiaus pradþios mokyklø lankymo apyskaitos, nes Ukmergºs apskrities
Pradþios mokyklø inspekcija spëjo aplankyti visas mokyklas iki ðios veiklos apribojimo 1942 m. (dël etatø maþinimo ir kitø trukdymø). Tiesa, jos jau ne tokios iðsamios nei 19391940 m. m. lankymo apyskaitos. Pateikiami ir kai kurie mokyklø
ankstesnës veiklos faktai.

Valsèiaus mokyklos nepriklausomos
Lietuvos laikotarpio pabaigoje
(19391940)
19181940 m. Lietuvos Respublikos laikotarpiu Musninkø valsèiuje bendrojo lavinimo mokyklose buvo galima
ásigyti tik pradþios mokslo isilavinimà.
Pradþios mokyklø tinklas buvo tankus.
Tiesa, 19391940 m. m. valsèiuje veikë
tik devynios pradþios mokyklos, taèiau
daugelis jø turëjo kituose kaimuose veikianèius komplektus (klases7), kuriuos galima vadinti ir filialais kitose gyvenvietëse. Tokie filialiniai komplektai, kuriø
mokytojai neturëjo vedëjo teisiø ir buvo
pavaldûs kitame kaime ar to paties kaimo
kitoje vietoje mokytojavusiam vedëjui, ágalino priartinti mokyklà prie daugelio jos
auklëtiniø namø, t. y. sutrumpinti moks-

3

4

5

6

7

Ið lietuviø sovietinës istoriografijos autoriø, kuriø tyrimai ar jø dalys buvo skirti 19411944 m.
Lietuvos mokyklos istorijai ir iki ðiol labiausiai
neprarado mokslinës vertës, iðskirtini K. Rukðëno darbai.
V a i ð v i l a A. iluvos apðvieta (15921992), Vilnius, 1999.
G a i g a l a i t ë A. Mûsø karo metø mokytojai, Vilnius, 2000.
Dabartinio Ðirvintø rajono teritorijos dalyje 1941
1944 m. veikusioms mokykloms skirtas S. Buchavecko str. Nacmeèio mokykla  gráþimo prie
lietuviø kalbos ir kultûros veiksnys nutautëjusiame kraðte, þr. kn.: Ðirvintos, Vilnius, 2000,
p. 274291.
Ðiame straipsnyje þodis klasë vartojamas ir kaip
termino komplektas (kai vieno ar keliø skyriø moksleivius moko vienas mokytojas) analogas, ir kaip
þodis, apibûdinantis patalpà, kurioje buvo mokomi vaikai, t. y. taip, kaip XX a. ketvirtajame
penktajame deðimtmeèiais su pradþios mokyklomis susijusioje raðtvedyboje.
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leivio kelià iki mokyklos. Vietos gyventojams tokie filialiniai ir 19181940 m.
nesavarankiðki komplektai daþnai buvo tarsi atskiros mokyklos. Ukmergës apskr.
Be to, kai kuriuose nesavarankiðkuose komplektuose buvo taip pradþios mokyklø
pat renkamas atskiras tëvø komitetas.
mokytojai.
Nepriklausomybës saulëlydþio mokslo metais filialiniai Ið mokytojø Marijos
komplektai veikë ðeðiuose kaimuose. Pradþios mokyklos, kuriose ir Konstantino
buvo ir vedëjo pareigas einantis mokytojas, buvo atuoniose Krikðtopaièiø ðeimos
gyvenvietëse. O valsèiaus mokyklos ar jø komplektai veikë net albumo
keturiolikoje gyvenvieèiø. Mat Èiõbiðkyje, be áprastos pradþios
mokyklos, kurià lankë baþnytkaimio ir aplinkiniø gyvenvieèiø vaikai, veikë dar viena
ðvietimo ástaiga, turëjusi pradþios mokyklos teises. Tai Èiõbiðkio vaikø prieglauda,
kurios veikianèioje mokykloje mokyklinio amþiaus auklëtiniai buvo mokomi pagal
pradþios mokyklø programà.
Mokyklos, kuriose veikë tik pirmieji keturi skyriai, vadintos pirmojo laipsnio
pradþios mokyklomis. Tokiø mokyklø Musninkø valsèiuje buvo dauguma. Antrojo
laipsnio mokyklos buvo dvi  Musninkø ir Èiõbiðkio vaikø prieglaudos pradþios
mokykla. Pirmojoje ið jø buvo galima baigti ðeðis skyrius, o antrojoje veikë penki
skyriai.
Musninkø valsèiaus pradþios mokyklas vaikai daugiausia dar lankë vadinamaisiais semestrais. Tai buvo daroma norint ðiek tiek sumaþinti visus ar kelis skyrius
mokiusiø mokytojø darbo krûvá. Nuo rugsëjo 1 d. á pamokas eidavo tik pirmojo,
ketvirtojo ir, jei tokiø bûdavo, taip pat aukðtesniøjø skyriø auklëtiniai. Nuo spalio 1 d.
prisidëdavo treèiojo skyriaus moksleiviai, o nuo lapkrièio 1 d.  ir antrojo skyriaus
vaikai. Jie mokyklos suoluose pakeisdavo pirmojo skyriaus vaikus, kurie baigdavo
vadinamàjá rudens semestrà (2 mën.). Pirmojo skyriaus vaikai, tarp kuriø bûdavo ir
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mokyklas dar nelankiusiø grupë ar grupelë, á mokyklà vël ei- Musninkø valsèiaus
davo tik geguþës mën.  birþelio mën. pirmojoje pusëje ir buvo pradþios mokyklø
mokomi kartu su ketvirtojo skyriaus moksleiviais, kuriuos tais mokytojai. XX a.
mokslo metais visus keturis skyrius mokæs vienakomplektës mo- ketvirtojo deðimtmeèio
kyklos ar filialinio komplekto mokytojas ruoðdavo egzaminams. antroji pusë. Pirmoje
19391940 m. m. semestrinë mokyklos lankymo sistema eilëje sëdi antras
veikë visose mokyklose, iðskyrus Èiõbiðkio vaikø prieglaudos ið deðinës Kazys
pradþios mokyklà. Semestrinës tvarkos dar nebuvo atsisakyta ir Kumpauskas; antroje
didþiausioje Musninkø mokykloje, kurios vedëjas atliko kai ku- eilëje (ið kairës): kun.
rias tarpininko funkcijas tarp kitø valsèiaus mokyklø ir Ukmer- Zenonas Bauþys,
gës apskrities pradþios mokyklø inspekcijos. Todël Musninkø Aurelija Onaitienë,
mokykla vadinta valsèiaus centrine pradþios mokykla.
Dagilytë, m-klø
19181940 m. Lietuvos Respublikos paskutiniø mokslo inspektorius (pavardë
metø (19391940) pabaiga beveik sutapo su 1940 m. birþelio neþinoma), kun. Levas
15 d. ávykdyta sovietø okupacija. Mokslo metø baigiamieji dar- Markuckis; stovi:
bai artëjo aukðtesniosiose mokyklose. Bemaþ visose pradþios antra ið kairës Ona
mokyklose buvo baigta egzaminuoti tuos jaunuolius, kurie turëjo Budzikaitë, greta 
laikyti keliamuosius ar baigiamuosius egzaminus.
Stasys Usavièius,
Kaip tik to visos Lietuvos þmonëms lemtingo 1940 m. bir- Þemaitytë, Anelë
þelio mënesio pradþioje Ukmergës apskrities pradþios mokyklø Kilijonaitë. Ið Janinos
inspektoriaus padëjëjas I. Karpavièius aplankë kelias Musninkø Usavièiûtës albumo
mokyklas. Kitas valsèiaus pradþios mokyklas tas pats pareigûnas
buvo aplankæs kiek anksèiau  1940 m. geguþës mën. Ðiø mokyklø lankymo apyskaitos, vëliau patekusios á valstybës archyvà ir èia iðlikusios, leidþia susipaþinti ir su
mokyklomis, ir su jø ypatybëmis valstybës saulëlydþio paskutinëmis savaitëmis.
625

MUSNINKAI. KERNAVË. ÈIOBIÐKIS

Dar reiktø priminti, jog ir 1939
1940 m. m. pradþia Musninkø valsèiaus
mokyklø mokytojams ir moksleiviams buvo ásimintina dël tarp Vokietijos ir Lenkijos kilusio karo, á kurá vokieèiø naciø
pusëje netrukus ásijungë ir Sovietø Sàjungos bolðevikai. O musninkieèiai, kuriø valsèius iki 1939 m. buvo prie pat
Lenkijos okupuoto Vilniaus kraðto (Rytø Lietuvos), tapo istoriniø ávykiø, susijusiø su dalies Vilniaus kraðto gràþinimu Lietuvai (jai sugráþo ir Musninkø
valsèiui kaimyninis Mãiðiagalos valsèius)
ir Lietuvos kariuomenës daliniø þygiu á
atgautà Vilniø, liudininkais.
Paþymëtina ir tai, kad iki ðiø
1939 m. ávykiø prie ribos su laikinai okupuotu Vilniaus kraðtu buvusio Musninkø valsèiaus mokyklose daugiausia dirbo mokytojai, kurie savo gyvenime ir pedagoginëje veikloje
vadovavosi ypaè aiðkiomis patriotinëmis nuostatomis. Musninkø valsèiui buvo bûdinga ir tai, jog á patriotinæ auklëjamàjà
veiklà ásitraukdavo ir á valsèiaus mokyklas ið kitur atsikëlæ mokytojai, darydami tai aktyviau nei iki tol. Tad moksleiviai, kuriø
dauguma buvo kilæ ið nutautëjusiø lietuviø ðeimø, mokykloje
buvo ne tik mokomi lietuviø kalbos, bet ir ugdomi Lietuvos
valstybës pilieèiais. Dël to Musninkø valsèiaus mokytojø vaidmuo visuomenës gyvenime buvo daug didesnis negu daugelyje
kitø Lietuvos kaimiðkø valsèiø.

Musninkø valsèiaus
pradþios mokyklø
mokytojø konferencijos
dalyviai Ðirvintose.
XX a. ketvirtojo
deðimtmeèio
antroji pusë. Ið
J. Usavièiûtës albumo

Musninkø pradþios mokykla
19391940 mokslo metais

Musninkø pradþios mokykla (ásteigta 1921 m.) buvo aplankyta 1940 m. geguþës 2122 d. Ið lankymo apyskaitos8 matome, jog tuometinæ valsèiaus centrinæ pradþios mokyklà iðlaikë vietos savivaldybë, o algas mokëjo vietimo ministerija.
Musninkø mokykla tuomet buvo iðsiplëtusi iki penkiø komplektø (klasiø). Ji
jau nebetilpo savame mediniame pastate (statytame 1932 m.), kuriame tebuvo tik dvi
klasës, t. y. dvi patalpos (50 ir 47 m2 ploto) dviem moksleiviø komplektams. Mokykla
dar turëjo ðeðiø arø dydþio kiemà ir 3 ha dirbamos þemës bei pievø. I kitø mokyklai
priklausanèiø statiniø tebuvo malkinë, rûsys ir iðvietës.
Kitos trys klasës buvo árengtos iðsinuomotose patalpose. Jø plotas  30,
32 ir 40 m2. Tad Musninkø mokyklos 8 1940 m. geguþës 2122 d. Musninkø pradþios
mokyklos lankymo apyskaita, Lietuvos centrinis
buvo blogesnës sàlygos nei kitø pradþios
valstybës archyvas (toliau  LCVA), f. 391, ap. 3,
mokyklø, turëjusiø valsèiaus centrinës mob. 1755, l. 33.
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kyklos statusà. Todël jau buvo imta ruoðtis didelio mokyklos pastato statybai, kurià
sutrukdë okupacijos ir karas.
19391940 m. m. Musninkø pradþios mokyklos vedëjas buvo trisdeðimt vieneriø metø mokytojas Jonas Bajorûnas. Jis buvo baigæs Pånevëþio mokytojø seminarijà
ir turëjo devyneriø metø pedagoginio darbo staþà. Musninkuose J. Bajorûnas dirbo
tik nuo 1940 m. sausio 28 d. Mokyklos vizitacijos metu vedëjas mokë ðeðtojo skyriaus
moksleivius, kuriø buvo 23.
Penktojo skyriaus jaunuolius (pamokose sëdëjo 27 ið 33 moksleiviø) mokë jauna
mokytoja Sofija Ðarkaitë, turëjusi tik 20 metø ir Musninkuose mokytojavusi nuo 1940 m.
vasario 1 d.
Pirmasis skyrius buvo padalytas á du komplektus. Vienà ið jø sudarë jaunesniøjø vaikø grupë. Ðá komplektà mokë Anelë Kilijonaitë (trisdeðimt ðeðeriø metø mokytoja, baigusi dvimeèius mokytojø kursus ir turëjusi 17 metø darbo mokykloje patirtá), ið kurios 43 auklëtiniø mokyklos vizitacijos metu klasëje buvo 39. Pirmojo
skyriaus vyresniøjø vaikø grupæ mokë ir auklëjo Barbora Paguþinskaitë. Nors ji teturëjo 23 metus ir mokytojavo vos treèius metus, bet buvo baigusi Kla¤pëdos pedagoginá institutà. B. Paguþinskaitës komplektà sudarë ne tik pirmojo skyriaus vaikai
(43), bet ir 17 ketvirtojo skyriaus moksleiviø. Tad 1940 m. pavasario pabaigoje mokytojai teko didþiulis krûvis. Mokyklos inspektavimo metu á mokyklà nebuvo atëjæ
ðeði pirmojo skyriaus vaikai, taèiau ir be jø buvusiems teko sëdëti perpildytoje klasëje.
O juk dar reikëjo ruoðti egzaminams ketvirtojo skyriaus mokinius.
Antrojo ir treèiojo skyriø moksleiviai nuo 1940 m. balandþio mën. pabaigos
buvo paleisti namo iki rudens ir savo vietas mokykliniuose suoluose uþleido pirmojo
skyriaus vaikams. Su jais ir su þydø komplekto vaikais, kurá aptarsime vëliau, 1939
1940 m. m. Musninkø pradþios mokykla turëjo 243 moksleivius (i jø berniukø buvo
daugiau  134). Pirmojo skyriaus 86 vaikai buvo priskirti vadinamajam pavasario
rudens semestrui. Minëta jaunesniøjø grupë tesimokë nuo geguþës pradþios iki birþelio vidurio, o pirmojo skyriaus vyresniøjø grupë mokyklà lankë dar ir 1939 m.
rugsëjospalio mën.
Dauguma moksleiviø (net 219) tuomet buvo uþraðyti kaip lietuviai, nors në
vieno jø tëvai namuose nekalbëjo lietuvikai, o vietine slavø kalbø tarme, kurioje buvo
daug lietuviðkø þodþiø. 24 moksleiviai buvo þydai (i jø 15 mergaièiø) ir 2 rusai.
Dar du moksleiviai apibûdinti kaip kitø tautybiø.
Þydø tautybës moksleiviø komplektas buvo penktasis mokykloje. Já mokë Ðlioma Demontas, trisdeðimt vieneriø metø mokytojas, mokytojavæs penktuosius metus.
Ð. Demontas buvo baigæs þydø gimnazijà ir Tarbuto dvimeèius pedagoginius kursus. 19391940 m. m. þydø komplekte mokësi tik 18 vaikø (vadinasi, dalis þydø
tautybës moksleiviø mokësi lietuviø klasëse). Jiems buvo dëstoma hebrajø ir lietuviø
kalbomis. Lankymo apyskaitoje pastraipos, skirtos þydø komplektui apibûdinti, pabaigoje buvo paraðyta: Dël maþo mokiniø skaièiaus komplektas Ðvietimo ministerijos
ásakymu nuo ateinanèiø mokslo metø uþdaromas9. Todël þydø komplekte jau nebuvo
pirmojo skyriaus vaikø. Demontas mokë tik 6 antrojo, 4 treèiojo ir 8 ketvirtojo skyriø
moksleivius.
19391940 m. m. Musninkø mokyklos visø skyriø moksleiviø svarbiau- 9 Ten pat.
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sias vadovëlis buvo Esmaièio (S. Matjoðaièio) Sakalëlio knygø serijos atitinkamos
dalys, o pirmajam skyriui  tai ir vienintelë mokymosi knyga. Trijø aukðtesniøjø
skyriø vaikai dar naudojosi J. Trinkûno parengto uþdavinyno atitinkamomis dalimis.
O lietuviø kalbos gramatikø autoriai buvo skirtingi. Mokyklos ketvirtajam skyriui
buvo iðrûpinti J. Damijonaièio paraðytø vadovëliø. Tuo tarpu antrojo ir treèiojo skyriø
vaikai naudojosi J. Talmanto parengta gramatika. Ið ðio autoriaus paraðytos lietuviø
kalbos gramatikos V ir VI knygø buvo mokomasi ir penktajame skyriuje, o ið VII ir
VIII knygø mokësi ðeðtojo skyriaus moksleiviai. Abu pastarieji Musninkø mokyklos
aukðèiausieji skyriai dar mokësi ið K. Klimavièiaus parengto uþdavinyno, P. Ðinkûno
Lietuvos geografijos ir J. Norkaus istorijos vadovëlio.
Ið lankymo apyskaitos dar suþinome, kad 1937 m. Musninkø mokyklà baigë
7 berniukai ir 11 mergaièiø, o 1938 m. jau atitinkamai  14 ir 18. Tad mokykla
plëtësi. Joje atsirado ir ðeðtasis skyrius, kurá lankë ir vaikai ið tolimesniø valsèiaus
vietoviø, prieð tai baigæ keturis skyrius sau artimoje kaimo mokykloje. 1939 m. Musninkø pradþios mokyklos keturiø skyriø mokslo paþymëjimus gavo 18 auklëtiniø, o
ðeðtàjá skyriø baigë net 15 berniukø ir 17 mergaièiø.
1939 m. Musninkø mokykloje pamokos prasidëjo rugsëjo 1 d. Vienuolika dienø pamokø nebuvo dël dideliø þiemos ðalèiø. Buvo surengtos kelios ekskursijos
savam valsèiui paþinti. Á Vilniø savo auklëtiniø mokytojai dar nebuvo nuveþæ. Muziejaus mokykla neturëjo, o jos vedëjai mokyklos kronikà raðë nuo 1932 m.
Mokyklos moksleiviø tëvø komitetas buvo iðrinktas 1939 m. spalio 10 d. Per
mokslo metus ávyko du komiteto susirinkimai, kuriuose buvo tartasi, kaip neturtingus
moksleivius aprûpinti knygomis ir raðomàja medþiaga, svarstyti mokymo ir auklëjimo
klausimai. Dël mokytojø kaitos tebuvo surengtas tik vienas uþmokyklinis renginys
visuomenei. 1940 m. geguþës 5 d. mokykloje vyko Motinos dienos minëjimas, kuriame dalyvavo net 250 klausytojø. Renginio metu mokytoja B. Paguþinskaitë, kuri buvo
aktyvi skautë, skaitë paskaità tema Motina ðeimoje10.

Èiobiðkio miestelio pradþios mokykla
19391940 mokslo metais

Kaip jau minëta, Èiõbiðkyje buvo dvi pradþios mokyklos. Pirmiausia susipaþinsime su miestelio mokykla. Ji 19391940 m. m. buvo dvikomplektë. Taèiau miestelyje teveikë vienas komplektas, nors èia mokykla specialiai jai 1934 m. pastatytame
mediniame name turëjo dviem komplektams árengtas klases (abi po 49,5 m2). Ðalia
buvo mokytojams skirtas gyvenamasis namas, o tvartas su malkine pastatyti po vienu
stogu. Mokyklos antrasis komplektas veikë Janioniø kaime, trumpinæs keliø kaimø
ir atskirø viensëdþiø vaikams kelià iki mokyklos. Tad galima sakyti, jog vienas komplektas, turëjæs ir rezervines patalpas miestelyje, Èiobiðkio baþnytkaimio pradþios
mokykloje buvo kaip ir vakuojantis ir tarsi laukë ðeðtojo skyriaus ásteigimo ar didesnio moksleiviø skaièiaus. Nors jau 19391940 m. m. mokyklos komplekte, veikusiame
miestelyje, buvo daug moksleiviø. Èia dirbæs mokyklos vedëjas Kazys Kumpauskas
mokyklos vizitavimo metu (1940 m. birþelio 5 d.) mokë net 45 pirmojo skyriaus
10
Ten pat.
vaikus ir dar 13 ketvirtojo skyriaus moks- 111940
m. birþelio 5 d. Èiobiðkio pradþios mokykleiviø, kuriuos ruoðë egzaminams11. Þielos lankymo apyskaita, ten pat, l. 3.
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Èiobiðkio senoji
mokykla. 1931 m.
Ið Vidos Adomonienës
albumo

Naujosios Èiobiðkio
mokyklos statyba.
1934 m.
Ið V. Adomonienës
albumo

mà ir pavasario pradþioje, kuomet á pamokas nevaikðèiojo pirmojo skyriaus vaikai,
K. Kumpauskas kartu su aukðèiausiojo skyriaus moksleiviais mokë taip pat antrojo
(21) ir treèiojo (23) skyriaus mokinius. Tad mokyklos vedëjas i viso mokë net 102
auklëtinius. Tai buvo per daug vienam mokytojui, todël stengtasi rasti mokyklai dar
vienà mokytojà. Taèiau á nuoðalià vietovæ jo pasiøsti nepavyko, nes 1940 m. pradþioje, kaip jau minëta, mokytojø stigo net centrinei valsèiaus mokyklai.
Be to, K. Kumpauskui teko dirbti su dviem pirmojo skyriaus grupëmis, kuriø
vaikai mokyklà pradëjo lankyti skirtingu laiku. Pirmojo skyriaus vyresniøjø grupë
buvo pradëjusi lankyti mokyklà dar 1939 m. rudená ir jos vaikai jau buvo gerokai
pamokyti. Jaunesniøjø grupë á mokyklà susirinko tik geguþës mën. pradþioje. Taèiau
ir ios grupës vaikai buvo nemaþai iðmokæ, nes, vizitatoriaus þodþiais tariant, paþásta
pusæ visø raidþiø ir supaþindinti su skaitmenimis iki 1012.
K. Kumpauskas buvo patyræs mokytojas, pradþios mokyklose dirbantis jau keturioliktus metus. Jam buvo 38 metai, ðeimos nebuvo sukûræs. Mokyklos vedëjas buvo
baigæs gimnazijà ir vasaros pedagoginius kursus Marijãmpolëje.
Janioniÿ kaimo komplekte dirbo mokytoja Adelë Einorienë. Ji buvo vienmetë
su K. Kumpausku. Buvo baigusi mokytojø seminarijà, mokyklose dirbo trylik- 12 Ten pat.
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Mokyt. Kazys
Kumpauskas prie
naujosios Èiobiðkio
mokyklos. 1935 m.
Ið V. Adomonienës
albumo

Mokyt. Kazys
Kumpauskas prie savo
darbo stalo. 1928 m.
Ið V. Adomonienës
albumo

tus metus. Jos pamokø apskrities pradþios mokyklø inspektoriaus padëjëjas I. Karpavièius neaplankë, nes mokytoja sirgo.
A. Einorienë turëjo maþiau auklëtiniø negu vedëjas. 19391940 m. m. ji mokë 26
pirmojo skyriaus vaikus. Dar 36 moksleiviai buvo mokytojos aukðtesniuosiuose skyriuose.
Tad visoje mokykloje paskutiniaisiais Nepriklausomybës metais mokësi 164 Èiobiðkio
gyvenvietës ir aplinkiniø kaimø vaikai ir jau jaunuoliais vadintini vietos gyventojai.
Èiobiðkio pradþios mokyklos, kaip ir Musninkø, visø skyriø moksleiviø svarbiausias vadovëlis buvo minëtos Sakalëlio elementoriaus knygos, o aritmetikos uþdavinynai ir lietuviø kalbos gramatikø vadovëliai buvo pamaiðyti, t. y. mokykla
neturëjo visiems skyriams to paties autoriaus paraðytø leidiniø.
Mokykloje plëtota ávairiapusë veikla. Pagal Ðvietimo ministerijos rekomendacijas dar 1932 m. pavasará ásteigta darbo klasë, kurioje uþsiëmimus vedë pats vedëjas.
Mokykloje buvo rengiamas muziejus, kuriame kauptí kraðtotyros, gamtos, numizmatikos eksponatai ir paèiø moksleiviø bei apylinkës amatininkø sukurti dirbiniai. Nuo
1929 m. buvo raðoma mokyklos kronika. Moksleiviai skatinti ugdyti ir kitus meninius
sugebëjimus. 1940 m. geguþës 5 d. mokykloje buvo surengtas saviveiklos vakaras.
Moksleiviø vaidinimà Triskart bandytas, deklamacijas, dainas ir þaidimus scenoje
stebëjo apie 120 þiûrovø.
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Mokykloje moksleiviø tëvø komitetas buvo iðrinktas 1939 m. spalio 8 d. 1939
1940 m. m. dël dideliø ðalèiø praleista 13 mokymo dienø.
1937 m. mokyklos keturis skyrius baigë 15 berniukø ir 7 mergaitës. Kitais
metais mokyklos baigimo paþymëjimus gavo 24 auklëtiniai  po 12 berniukø ir mergaièiø. Tokia lygybë tarp baigusiøjø buvo ir 1939 m., taèiau tuomet keturiø skyriø
egzaminus iðlaikë tik 16 moksleiviø.
Ne visi moksleiviai buvo perkeliami á aukðtesnius skyrius. 1940 m. pavasará
K. Kumpausko komplekte dar vieneriems metams buvo palikti du antrojo skyriaus
vaikai. Tiek pat vaikø nebuvo perkelta ir ið treèiojo á ketvirtàjá skyriø13.
Èiobiðkio miestelio mokykla skyrësi nuo daugelio pradþios mokyklø tuo, kad
jà ir iðlaikë, ir mokytojams algas mokëjo Ðvietimo ministerija.

Èiobiðkio vaikø prieglaudos
pradþios mokykla 19391940 mokslo metais
Kaip jau buvo minëta, 19391940 m. m. Èiõbiðkyje bûta ir antros pradþios
mokyklos. Ji veikë vaikø prieglaudoje. Ðioje mokykloje buvo ir penktasis skyrius. Todël
tai buvo antrojo laipsnio pradþios mokykla. 1921 m. ásteigtà mokyklà iðlaikë Ðv. Vincento a Paulo draugija ir Vidaus reikalø ministerija, o algas mokytojams mokëjo
Ðvietimo ministerija.
Èiobiðkio prieglaudos pradþios mokyklà (taip oficialiai vadintà) inspektoriaus
padëjëjas I. Karpavièius aplankë tà paèià 1940 m. birþelio 5 d.14
Tuomet ðioje mokykloje veikë trys komplektai. Vedëja dirbo 34 metø amþiaus
vienuolë Lucina R. Rimðaitë. Ji buvo baigusi Vytauto Didþiojo universitetà; be lietuviø
kalbos, mokëjo lotynø, vokieèiø, prancûzø kalbas ir ðiek tiek kalbëjo lenkiðkai, mokytojavo ketvirtus metus. Vedëjai mokyti prieglaudos vaikus padëjo vienuolë M. Stankevièiûtë (31 metø, turëjo mokytojø seminarijos 4 kursø lankymo paþymëjimà, mokykloje dirbo antrus metus) ir kandidatë á vienuoles Viktorija Popikaitë (45 metø, buvo
baigusi Saulës draugijos mokytojø kursus, mokytojavo jau dvideðimt antrus metus,
o ðioje mokykloje  tik nuo 1939 m.).
Prieglaudos mokytojos mokyklos inspektavimo metu dirbo tik su trimis skyriais.
Vedëja L. Rimðaitë mokë penktàjá skyriø, kuriame buvo 29 auklëtiniai. V. Popikaitë
mokë pirmojo skyriaus 13 vaikø, o prieð mënesá su trupuèiu ji dar buvo mokiusi
treèiàjá skyriø, kuriame buvo 27 moksleiviai. Ið jø á ketvirtàjá skyriø buvo perkelta
tik 21. M. Stankevièiûtei 19391940 m. m. irgi teko mokyti du skyrius. Birþelio mën.
pradþioje ði mokytoja dirbo tik su ketvirtuoju skyriumi (22 mok.), o anksèiau turëjo
dar pamokas ir antrajame skyriuje, kuriame mokësi 17 vaikø (ið jø á treèiàjá skyriø
neperkeltas tik vienas). Tad su paleistaisiais mokymosi atostogø Èiobiðkio prieglaudos pradþios mokykloje buvo 108 moksleiviai.
1937 m. ðià mokyklà baigë 6 berniukai ir 10 mergaièiø. Po metø mokyklos
baigimo paþymëjimus gavo 23 prieglaudos auklëtiniai (i jø  12 berniukø), o 1939 m. 
net 30 (vël daugiau mergaièiø  17)15.
Tik du komplektai veikë savose
patalpose  sename mûriniame pastate
13
buvo 32 ir 48 m2 klasës. Treèioji moky- 14 Ten pat.
1940 m. birþelio 5 d. Èiobiðkio prieglaudos pra2
toja dirbo 33 m ploto iðnuomotoje pataldþios mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, l. 5.
15
Ten pat.
poje (naujame mediniame name).
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Prieglaudos mokykla skyrësi nuo
kitø pradþios mokyklø. Èia nebuvo áprasto
moksleiviø tëvø komiteto. Jo funkcijos priklausë mokyklos vedëjai. Prieglaudos ir
mokyklos auklëtiniai buvo mokomi ir
ávairiø darbiniø ágûdþiø. Tam pravertë
èia veikianti siuvykla ir turimi knygriðystës árankiai. Prieglaudieèiai taip pat
buvo mokomi praktiðkø þemës ûkio darbø. Jie nusikasdavo ir bulves. 1939 m.

Èiobiðkio vaikø prieglaudos pradþios mokyklos
pedagogai. XX a. ketvirtojo deðimtmeèio antroji
pusë. Ið Stefanijos Kasperavièiûtës albumo
Èiobiðkio vaikø prieglaudos pradþios mokyklos
mokiniai ir mokytojai. XX a. ketvirtojo
deðimtmeèio antroji pusë. Ið S. Kasperavièiûtës
albumo
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rudená dël bulviakasio buvo praleistos net 5 mokymo dienos.
Vëliau dar 9 dienas pamokø nebuvo dël ðalèiø.

Kernavës pradþios mokykla
19391940 mokslo metais

Èiobiðkio vaikø
prieglaudos pradþios
mokyklos mokiniai.
XX a. ketvirtojo
deðimtmeèio

Apie Kernavºs mokyklà raðoma ðios knygos J. Stanke- antroji pusë.
vièiaus straipsnyje16. Taèiau apie 19391940 m. m. jame be- Ið S. Kasperavièiûtës
veik neraðoma. Tad þvilgtelëkime á 1940 m. birþelio 6 d. ðios albumo
mokyklos lankymo apyskaità17.
Tuomet dvikomplektæ mokyklà iðlaikë valsèiaus savivaldybë, o algas mokytojams
Juozui Ðiauèiûnui ir Sofijai Jakðtaitei mokëjo Ðvietimo ministerija. J. Ðiauèiûnas buvo
baigæs dvimeèius mokytojø kursus, kelias vasaras tobulinosi vasaros kursuose, mokytojavo jau keturiolika metø, gerai mokëjo lenkø kalbà. S. Jakðtaitë buvo baigusi Kla¤pëdos pedagoginá institutà ir tuomet turëjo tik trejø metø pedagoginio darbo staþà.
Mokykloje buvo dvi didelës klasiø patalpos (po 43 m2), ðalia  beveik hektaro
ploto aikðtë, sandëlis. Mokytojai galëjo naudotis 3,57 ha þemës plotu. Jau minëtas
inspektoriaus padëjëjas I. Karpavièius atkreipë dëmesá á tai, kad mokyklos klasës
reikalingos eilinio remonto, o apylinkë stipriai nutautinta. Mokyklos vizitacijos metu
buvo mokomi tik pirmojo ir ketvirtojo skyriø moksleiviai. Vyresniuosius, kuriø buvo
ðeðiolika, mokë S. Jakðtaitë. Jos darbas buvo ávertintas taip: Programa jau iðeita. Ágytosios þinios gilinamos ir kartojamos. Mokiniai paruoðti patenkinamai, tik lietuviø kalbos
ir skaièiavimo dalykai kai kuriø mokiniø
kiek netvirtai pasisavinti18. Galima priminti, 16 Þr. p. 689704.
17
19391940 m. m. Kernavës mokyklos lankymo
kad dalis S. Jakðtaitës mokiniø nuo maapyskaita, ten pat, l. 1.
18
Ten pat.
þens namuose lietuviðkai nekalbëjo.
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Kernavës pradþios
mokyklos moksleiviai.
XX a. ketvirtasis
deðimtmetis.
Ið J. Stankevièienës
asm. archyvo

J. Ðiauèiûnas 1940 m. geguþës ir birþelio mën. mokë pirmàjá skyriø (29 mok.),
kurio vaikai buvo suskirstyti á dvi grupes. Pirmosios grupës vaikai mokyklà pradëjo
lankyti tik geguþës mën. Jie buvo iðmokæ tik kelias raides ir skaièius iki penkiø, bet
jau raðë ir pieðë. Antrosios grupës dauguma vaikø mokyklà buvo pradëjæ lankyti dar
1939 m. rudená ir 1940 m. birþelio pradþioje jau skaitë lengvus straipsnelius, raðë
sakinëlius ir skaièiavo 20 ribose.
Su þiemos semestrà lankiusiais antrojo ir treèiojo skyriaus moksleiviais Kernavºs mokykla 19391940 m. m. turëjo 103 auklëtinius. Tarp jø buvo vienas þydø
tautybës vaikas. Kiti buvo uþsiraðæ lietuviais.
Svarbiausias vadovëlis kiekvienam Kernavºs mokyklos skyriui tuomet buvo
St. Zobarsko ir J. Ambraðkos paraðytas elementorius Auðrelë, kurio atitinkama dalimi naudojosi tiek pirmasis skyrius, tiek aukðtesniøjø skyriø moksleiviai. Pastarieji
dar mokësi ið dviejø kitø knygø atitinkamø daliø. Tai I. Malinausko ir J. Talmanto
parengta Lietuviø kalbos gramatika pratimais ir P. Naujokaièio paraðytas Skaièiavimo uþdavinynas. Tad tuomet visø keturiø skyriø moksleiviø mokymui reikalingi vadovëliai buvo tø paèiø autoriø, todël mokytojai galëjo dirbti sistemingiau.
Mokykloje veikë ir darbo klasë, kuri buvo ásteigta 1929 m. Taip pat buvo ir
mokyklos muziejus. Lankymo apyskaitoje apie J. Ðiauèiûnà paraðyta:
Ypatingai daug mokytojo skiriama dëmesio mokiniø patriotiniam auklëjimui, kas yra pagirtina ir ðioje nutautintoje aplinkoje tikslinga19.
Mokyklos moksleiviø tëvø komitetas buvo iðrinktas 1939 m. spalio 8 d. ir iki
1940 m. birþelio mën. posëdþiavo keturis kartus. Posëdþiø metu, be aktualiø auklëjimo
reikalø, J. Ðiauèiûnas su tëvais tarësi mokyklos remonto klausimais, buvo sudaryta
neturtingø moksleiviø ðelpimo sàmata.
O su moksleiviais mokyklos vedëjas ir jo kolegë S. Jakðtaitë surengë net tris
vaidinimus visuomenei. 1939 m. pabaigoje buvo suvaidinta P. Vaièiûno drama Sudrumsta ramybë (ið þiûrovø surinkta 20,
65 Lt). 1940 m. vasario 4 d.  to paties 19 Ten pat.
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autoriaus Tuðèios pastangos (37,8 Lt), o balandþio 28 d. (þiemos semestro pabaigoje)  ir tuomet Lietuvoje bene daþniausiai vaidinamas K. Binkio Atþalynas (53,50 Lt).
Per vaidinimus gautas pelnas buvo skirtas Kernavës ðauliø bûriui. Taip pat mokytojø
iniciatyva ávairiomis progomis suruoðta daug paskaitø ir minëjimø,  raðoma lankymo
apyskaitoje.
19391940 m. m. mokykloje buvo praleista 17 mokymosi dienø: dël ðalèiø 
14, dël jaunøjø ûkininkø ratelio parodëlës, dël tolimesnës iðvykos ir dël medeliø
sodinimo  po 1. Paskutiniais Lietuvos nepriklausomybës mokslo metais buvo surengta net 8 ekskursijos (Tikslu stebëti apylinkës gamtà, þmoniø gyvenimà, istorines vietas
ir kaimynines mokyklas)20.
XX a. ketvirtojo deðimtmeèio pabaigoje mokyklos keturis skyrius kasmet baigdavo maþdaug vienodas skaièius moksleiviø: 1937 m.  16 (i jø net 11 mergaièiø),
1938 m.  15 (10 mergaièiø), 1939 m.  13 (i jø 8 berniukai).

Vileikiðkiø pradþios mokykla
19391940 mokslo metais
Tai buvo to meto kaimo vietovei didelë trijø komplektø mokykla. Dvi klasës
veikë Vileikiðkiø kaime, treèioji  Uþùðiliø kaime. Mokykla buvo tikrinta 1940 m.
geguþës 22 d. Tuomet èia mokytojavo Stasë ir Antanas Ambrazaièiai bei pirmuosius
metus pedagogo darbà dirbantis Juozas Brazaitis (jaunuoliui buvo 22 metai, jis buvo
baigæs pedagoginá institutà). Mokyklos vedëjo pareigas ëjo 36 metø amþiaus Antanas
Ambrazaitis, baigæs mokytojø seminarijà ir mokytojaujantis vienuoliktuosius metus.
Jo þmona, bûdama kiek vyresnë (38 metø), turëjo tik dvimeèiø mokytojø kursø baigimo
paþymëjimà, bet mokyklose dirbo jau septynioliktuosius metus21.
Vile¤kiðkiø kaime vaikai buvo mokomi 1934 m. specialiai pradþios mokyklai
statytame mediniame pastate. Jame buvo 46,3 ir 49,8 m2 ploto klasës. Mokyklos sodyboje  kiemas ir aikðtelë kûno kultûros pamokoms, ûkio trobesys ir rûsys. Mokytojai galëjo verstis þemdirbyste mokyklai priskirtame 1,57 ha þemës sklype. Uþùðiliø
kaime, kur patalpa klasei buvo nuomojama ið vietos gyventojo, mokytojø darbo ir
buities sàlygos buvo sunkesnës.
Vile¤kiðkiuose geguþës mën. pedagogai Ambrazaièiai mokë tik pirmàjá ir ketvirtàjá skyrius (antrasis ir treèiasis jau atostogavo). Pastaràjá skyriø, kuriame buvo
12 moksleiviø, egzaminams ruoðë mokyklos vedëjas. Jo pamokose dar sëdëjo ir
pirmojo skyriaus vyresniøjø grupës vaikai (irgi 12). O S. Ambrazaitienë mokë vaikus, kurie tik geguþës mën. perþengë mokyklos slenkstá. Tà pavasará Vile¤kiðkiuose
pirmojo skyriaus jaunesniøjø grupëje bûta net 32 vaikai. Mokyklos filiale Uþùðiliuose J. Brazaitis mokë 21 pirmojo skyriaus ir 10 ketvirtojo skyriaus moksleiviø.
Visuose trijuose komplektuose bûta 87 auklëtiniø (be antrojo ir treèiojo skyriø).
Berniukai sudarë daugumà  jø buvo 51. Aðtuoni vaikai buvo rusø tautybës. Ið
jø ðeði  sentikiø tikybos. Mokyklos inspektavimo dienà iø moksleiviø nebuvo
pamokose, nes tà dienà buvo sentikiø religinë ðventë.
1937 m. Vile¤kiðkiø mokyklos keturiø skyriø baigimo paþymëjimus gavo 20
Ten pat.
18 moksleiviø (net 11 mergaièiø), 1938  21 1940 m. geguþës 22 d. Vileikiðkiø pradþios mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, l. 29.
17 (tuokart berniukø daugiau  10),
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1939 m.  24 (berniukø  15). 1940 m. pavasará ketvirtajame skyriuje mokësi 22 jaunuoliai.
Apie kalbinæ padëtá mokyklos apylinkëje ir mokytojos S. Brazaitienës darbà su
maþiausiais mokinukais lankymo apyskaitoje raðoma:
Mokyklos apylinkë stipriai nutautinta. Daug laiko sugaiðtama, kol
vaikai pradeda suprasti mokytojà ir kiek pramoksta lietuviðkai. Dabartiniu metu daugiausia daromi su vaikais paðnekesiai lietuviø ir
lenkø kalbomis be ið anksto nustatyto plano. Reikëtø mokytojai vertimø ið lenkø á lietuviø kalbà metodu visai nesinaudoti, o darbà
tvarkyti natûraliu bûdu, t. y. kaip vaikas pramoksta lenkø kalbos
namuose22.
Mokykla turëjo du tëvø komitetus  Vile¤kiðkiuose (iðrinktas 1939 m. spalio
7 d.) ir Uþùðiliø komplekte (komitetas sudarytas viena diena vëliau). Su moksleiviø
tëvais uþmegzti glaudesnius ryðius padëjo ir tai, jog mokytojai surengë nemaþai
uþklasiniø ir uþmokykliniø priemoniø. Jos skatino bûti lojaliais pilieèiais ir kitus
aplinkiniø gyvenvieèiø þmones, iki tol paveiktus prolenkiðkos agitacijos.
1939 m. spalio 7 d. Vile¤kiðkiuose ávyko paskaita ir pokalbis tema Mûsø
dienø politinis gyvenimas ir auklëjimosi paskata. 1940 m. vasario 18 d. Uþùðiliuose
ne tik diskutuota tema Mokymosi ir auklëjimo klausimai, bet ir kalbëta apie Vasario
16-osios metines. 1940 m. pirmojoje geguþës pusëje mokykla surengë dar dvi paskaitas ðiomis temomis: Mûsø kovos dël Nepriklausomybës ir Motina ir jos paskirtis
(pastaràjà skaitë S. Ambrazaitienë).
Iki mokyklos vizitacijos mokytojai su savo auklëtiniais visuomenei surengë
du renginius su vaidinimais. Pirmasis vyko 1940 m. vasario 4 d. Tuomet buvo
suvaidintas keturiø veiksmø Nekaltas avinëlis. Ðá scenos veikalà stebëjo 170 þiûrovø. Uþ bilietëlius surinktas 220 Lt pelnas buvo skirtas jaunøjø ûkininkø ratelio
reikalams. Kitas moksleiviø scenos pastatymas  trijø veiksmø vaizdelis Be rutinos.
Mokykloje vyko ir kitokio pobûdþio aktyvi veikla. Muziejuje buvo kaupiamos
senienos, ávairûs akmenys, kiti eksponatai. Buvo surengtos dvi ekskursijos. Moksleiviams ir visuomenei didelá áspûdá padarë mokytojø surengtos Lietuvos kariuomenës
palydos á Vilniø. Iðkylos metu stebëti apylinkës þemës klodai.
Buvo praleistos net 27 mokymosi dienos. Ið jø net 23 dël stipriø ðalèiø ir po
dvi dienas dël parapijos ðventës ir dël vaikø rekolekcijø.
Vile¤kiðkiø mokyklos moksleiviø svarbiausias vadovëlis buvo St. Zobarsko ir
J. Ambraðkos Auðrelës keturios knygos visiems pirmiesiems keturiems skyriams.
Trijø aukðtesniøjø skyriø moksleiviai dar naudojosi K. Kupèiûno, J. Kalninio ir J. Trinkûno
paruoðtu skaièiavimo uþdavinynu. O lietuviø kalbos gramatikos vadovëliai buvo skirtingi. Antrajame ir treèiajame skyriuose buvo mokomasi ið Ig. Malinausko paraðytø
knygø, o ketvirtajame  ið J. Damijonaièio parengtos gramatikos23.
Mokyklos gyvenimas buvo fiksuojamas mokyklos kronikoje.
22
Ten pat.
23

Ten pat.
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Vinkðnabrasèio pradþios mokykla
19391940 mokslo metais
Vínkðnabrasèio mokykla buvo ásteigta 1923 m. Vëliau ði mokykla persikëlë á
kitus kaimus, bet senasis jos pavadinimas nebuvo pakeistas. Tad ir 19391940 m. m.
mokykla dar taip vadinosi, nors veikë Vinde¤kiø kaime, kuriame 1936 m. jai buvo
pastatytas medinis pastatas su 48 m2 klase. Mokykloje buvo árengtas ir gyvenamasis
plotas (net du butai) mokytojams. Mokyklos sodyboje esantis ûkio trobesys leido
mokytojams verstis ûkiðkai. Juo labiau kad mokykla turëjo 3 ha þemës.
19391940 m. m. Vínkðnabrasèio mokykla buvo dvikomplektë. Viena jø veikë
Vinde¤kiuose, o filialinis komplektas  Juodóniø kaime, kuriame kambará klasei teko
nuomotis ið vietos gyventojø. Mokyklà iðlaikë Musninkø valsèiaus savivaldybë, o
algas mokytojams mokëjo Ðvietimo ministerija.
Inspektoriaus padëjëjas I. Karpavièius dviejose vietovëse veikianèià mokyklà
lankë 1940 m. birþelio 45 d. Tuomet vedëjo pareigas ëjo ir Vinde¤kiø komplekto
vaikus mokë Adolfas Vaitkevièius. Ðis 31 metø vyras mokytojavo jau dvyliktus metus,
buvo baigæs ne tik dvimeèius mokytojø kursus, bet ir þemës ûkio darbø kursus.
Juodónyse dirbæs Leonardas Ðatas buvo tik neseniai atkeltas á vakuojanèià mokytojo
vietà, mokytojavæs 15 metø, baigæs gimnazijà, pedagoginius kursus Marijãmpolëje ir
kûno kultûros kursus Rambône24.
Abu komplektai buvo dideli. 19391940 m. m. pradþioje A. Vaitkevièius mokë
net 81 vaikà (ið jø 12 rusø), o 1940 m. birþelio mën. mokë jau tik 47, ið kuriø
14 mokësi ketvirtajame skyriuje. Kiti 33  pirmajame skyriuje. Ne kà maþiau moksleiviø buvo ir Juodóniø komplekte  76 (beveik visi uþsiraðæ lietuviais, be kuriø, dar
buvo 2 þydø tautybës vaikai). Èia ketvirtajame skyriuje buvo 15 moksleiviø, pirmajame  2925. Tad Vínkðnabrasèio pradþios mokykloje tada mokësi 157 aplinkiniø
kaimø vaikai.
To meto mokyklà gerai apibûdina iðtrauka ið lankymo apyskaitos:
Mokyklos apylinkës gyventojai kalbos atþvilgiu yra gan miðrûs.
Pav., ið 14 ketvirtojo skyriaus (A. Vaitkevièiaus mokomame komplekte  S. B.) mokiniø namuose lietuviðkai kalba 4, lenkiðkai 8,
rusiðkai 2. Ði aplinkybë sunkina darbà. Vindeikiø k. mokykla turi
naujus, dviem komplektam namus. Savo namuose tik vienas komplektas, nes vietos sàlygos tuo tarpu neleido á tuos namus atkelti ir antrà
komplektà, dabar esantá Juodoniø kaime26.
Mokyklos komplektuose buvo atskiri vaikø tëvø komitetai, kurie buvo iðrinkti
palyginti vëlai. Vinde¤kiuose  1939 m. spalio 29 d., o Juodónyse  tik lapkrièio 12-àjà.
Komitetø veikla daugiausia apsiribojo vargingiau gyvenanèiø moksleiviø ðelpimu.
Mokykloje vadovëliai taip pat buvo ávairiø autoriø. Pirmieji du skyriai naudojosi Esmaièio Sakalëlio pirmàja ir
antràja dalimis, o kai kuriems antrojo
skyriaus vaikams teko mokytis ið M. Va- 24 1940 m. birþelio 45 d. Vinkðnabrasèio pradþios
mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, l. 7.
siliausko-Geruèio Rûtelës. Tik pasta- 25 Ten pat.
rojo skyriaus vaikai mokësi ið J. Talmanto 26 Ten pat.
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parengtos lietuviø kalbos gramatikos. Tuo tarpu aukðtesniøjø skyriø moksleiviai naudojosi St. Zobarsko ir J. Ambraðkos Auðrelës treèiàja ir ketvirtàja dalimis, o lietuviø
kalbos ir aritmetikos mokësi ið J. Damijonaièio paraðytø knygø.
Juodónyse mokyklà vaikai lankë blogai. Blogai ir mokësi, nes dël blogo lankymo
didelis procentas mokiniø neperkeltas ið II ir III skyriø á aukðtesnius skyrius27.
Geriau vaikai mokyklà lankë ir geriau mokësi Vinde¤kiø komplekte. Èia buvo
gyvesnë ir uþmokyklinë veikla. 1940 m. sausio 4 d. moksleiviai visuomenei suvaidino dramà Laisvës keliais, o geguþës 19 d.  komedijà Kurèias þentas. Uþ
pastaràjá vaidinimà ið þiûrovø gautas pelnas buvo skirtas Påðirvinèio jaunøjø ûkininkø rateliui.

Pigoniø pradþios mokykla
19391940 mokslo metais
Ðiuo pavadinimu vadinta mokykla buvo trijø komplektø, bet visi jie veikë
skirtingose gyvenvietëse  Krapíliðkiø, Lapìliø ir Markùèiø kaimuose. Visiems trims
komplektams patalpas klasei reikëjo samdytis. Tad mokytojø darbo ir moksleiviø
mokymosi sàlygos buvo sunkokos. Lankymo apyskaitoje neatsitiktinai buvo paraðyta:
Mokykla sanitariniu atþvilgiu bloga. / / Mokyklos apylinkës þymi dalis nutautinta28.
Prie iðsinuomotø kambariø-klasiø tebuvo 30 m ilgio ir 27 m ploèio aikðtelës, kurios
tenkino tik minimaliausius moksleiviø poreikius. Mokyklai buvo skirta ir 4,46 ha
þemës. Tipinius statinius mokykloms minëtuose kaimuose dar tik buvo ruoðtasi
statyti. Pigóniø mokykla buvo viena ið tø ÐirvintÿMùsninkø kraðto mokyklø, kurias
ir iðlaikë, ir jø mokytojø algomis rûpinosi Ðvietimo ministerija.
Mokyklos vedëjo pareigas ëjo tik nuo 1940 m. vasario 20 d. á Krapíliðkius
paskirta mokytoja Rozalija Rimkevièienë. Ankstesniam mokytojui iðvykus, iki jos
atvykimo ðiame komplekte net 71 mokymosi dienà vaikai nebuvo mokomi. Atrodo,
jog mokytoja buvo pripraðyta gelbëti padëtá be mokytojo likusiame komplekte, nes
R. Rimkevièienë, jau turëdama 36 metus, mokytojo darbe buvo naujokë, senokai
buvo baigusi gimnazijà, o su pedagogo darbu ðiek tiek buvo susipaþinusi tik lankydama mokytojø kursus, kuriø, atrodo, nebaigë.
Dël praleistø pamokø Krapíliðkiuose daug antrojo skyriaus vaikø, neiëjusiø
programos, nebuvo perkelti ið antrojo á treèiàjá skyriø. 1940 m. birþelio mën. R. Rimkevièienë mokë tik 20 pirmojo skyriaus vaikø ir ruoðë egzaminams keturis ketvirtojo
skyriaus auklëtinius. O komplekto sàraðuose tais mokslo metais buvo 41 moksleivio
pavardë29.
Dar ilgiau nebuvo mokytojo Markùèiø klasëje. Èia, iðvykus ankstesniam mokytojui, pamokos nevyko net 110 mokymo dienø. Ir tik 1940 m. balandþio 21 d.
Markùèiuose pradëjo mokytojauti, vëlgi neturint kito kandidato ir gelbstint padëtá,
prikalbinta jaunutë Aldona Krutulytë. Ji teturëjo 19 metø, buvo baigusi penkias gimnazijos klases ir, be abejo, taip pat buvo
naujokë mokytojo darbe. Apie A. Krutu- 27
Ten pat.
lytæ lankymo apyskaitoje buvo paraðyta, 28 1940 m. birþelio mën. (diena nenurodyta  S. B.)
Pigoniø pradþios mokyklos lankymo apyskaita,
jog ji dirba nuoðirdþiai, bet darbo vaisiai
ten pat, l. 11.
menki, nes mokytojai trûksta didaktiniø ir 29 Ten pat.
metodiniø þiniø30. Markuèiø komplekte 30 Ten pat.
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Pigoniø pradþios mokyklos Lapeliø komplekto
mokytoja Ona Skeirytë su moksleiviais. 1932 m.
Ið Lapeliø mokyklos istorijos albumo

Pigoniø pradþios mokyklos Lapeliø komplekto
mokytoja Ona Skeirytë su moksleiviais prie namo,
kuriame klasë buvo 19291948 m. 1934 m.
Ið Lapeliø mokyklos istorijos albumo
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19391940 m. m. bûta 66 moksleiviø. Ið jø 26  pirmajame skyriuje ir 10  ketvirtajame.
19391940 m. m. su mokytojais geriausiai sekësi Lapìliø kaime veikusio komplekto moksleiviams, kuriø irgi buvo per 60 (pirmajame skyriuje  26, ketvirtajame 
10). Èia tik dël þiemos ðalèiø tebuvo praleistos 8 mokymo dienos. Lapìlëse vaikus
mokë 29 metø Ona Budzilaitë, baigusi mokytojø seminarijos keturis kursus ir turëjusi
ketveriø metø mokytojo darbo patirtá. O. Budzilaitei pavyko gerai iðmokyti antrojo
ir treèiojo skyriø vaikus, kurie visi buvo perkelti á aukðtesnius skyrius.
O. Budzilaitë su savo auklëtiniais 1940 m. sausio 7 d. suruoðë vieðà vakarà
ir suvaidino pjesæ Mirta Èimbiraitë, kurià stebëjo 70 þiûrovø. Vasario 16 d. mokytoja visuomenei skaitë paskaità Mûsø Vilnius.
1940 m. Motinos dienos proga Krapíliðkiuose paskaità tema Motina ðeimoje
perskaitë vedëja R. Rimkevièienë. Ji teberaðë 1938 m. sausio mën. pradëtà raðyti mokyklos kronikà, su kolegëmis daug dëmesio skyrë neturtingø vaikø ðelpimui sàsiuviniais ir knygomis.

Vièiûnø pradþios mokykla 19391940 mokslo metais
Ði mokykla buvo ásteigta 1927 m. Paskutiniaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais ji buvo pirmojojo laipsnio dvikomplektë mokykla, kurioje veikë keturi skyriai. Abu
mokytojai dirbo su visais keturiais skyriais, nes jø klasës veikë skirtinguose kaimuose 
Vièi¿nuose ir Kunigíðkiuose. Abiejø komplektø patalpos buvo samdomos ir nedidelës
(po 30 m2), sunkiai pritaikomos pradþios mokyklos klasëms. Ðiuo atþvilgiu kiek lengviau buvo mokytojui Vièi¿nuose, o apie Kunigíðkiø komplektà apsilankæs inspektoriaus
padëjëjas I. Karpavièius 1940 m. geguþës 21 d. paraðë, jog èia darbo sàlygos gana
sunkios31. Þemdirbystës poreikiams mokykla turëjo 1,12 ha þemës, bet be jokiø trobesiø.
Tuomet Vièi¿nuose mokytojavo 35 metø amþiaus ir 15 metø pedagoginá staþà
turëjæs mokyklos vedëjas Stasys Usavièius32. Jis buvo baigæs dvimeèius mokytojø kursus Veiveriuosê. Kunigíðkiuose vaikus mokë tik pirmuosius metus mokytojaujantis
23 metø jaunuolis Antanas Pocius. Jis buvo baigæs Raséiniø gimnazijà ir karo mokyklos aspirantø kursus. Á Kunigíðkiø komplektà paskirtas 1939 m. pabaigoje, kai
rudená á Lietuvos kariuomenæ buvo mobilizuotas ankstesnis mokytojas. Dël to, kol
atvyko A. Pocius, Kunigíðkiuose kelias savaites nevyko pamokos. Ðeðias dienas dël
mobilizacijos reikalø nevyko pamokos ir Vièi¿nø komplekte, kurio moksleiviai dar
tiek pat mokymosi dienø praleido þiemos ðalèiø metu.
Nepaisant ðiø nesklandumø ir nepalankiø veiksniø, mokykloje darbas vyko
gana sëkmingai. Abiejuose komplektuose veikë ir darbo klasës (buvo mokoma karpybos ir lipdybos), kurias lankë visi moksleiviai. Taèiau mokyklos kronika nebuvo
raðoma. Nebuvo ir muziejëlio ekspozicijos.
Vièi¿nuose 19391940 m. m. bûta 45 auklëtiniø (visi lietuviai). Kunigíðkiø komplekte kiek maþiau  34 (i jø  4 lenkai). Geguþës mën. Vièi¿nuose mokësi jau tik
14 pirmojo skyriaus ir 8 ketvirtojo skyriaus moksleiviai. Kunigíðkiuose ðiuose skyriuose buvo atitinkamai 17 ir 3 vaikai.
Vadinamojo þiemos semestro auklëtiniai,
31
Ten pat, l. 35.
buvæ antrajame ir treèiajame skyriuose, 32 Dar apie S. Usavièiø raðoma jo dukters J. Usavièiûtës raðinyje, þr. ðios knygos p. 664666.
pavasario pabaigoje mokyklos nelankë.
640

ISTORIJA. MOKYKLOS

Mokykloje visuose skyriuose buvo naudojamasi Esmaièio vadovëliu Sakalëlis. Antrajame skyriuje vaikai aritmetikos mokësi ið P. Maðioto parengtos knygos.
Aukðtesniuosiuose skyriuose naudotasi K. Kupèiûno, J. Kalninio ir J. Trinkûno aritmetikos uþdavinynu ir J. Damijonaièio Lietuviø kalbos gramatikos atitinkamomis
dalimis.
1937 m. mokyklos keturis skyrius baigë 5 moksleiviai, 1938 m.  9, o 1939 m. 
net 15 (14  Vièi¿nø komplekte ir 1  Kunigíðkiø).
1940 m. vasario 16 d. S. Usavièius vietos ûkininkams skaitë paskaità tema
Vasario 16 d. reikðmë Lietuvai. O geguþës 5 d. abu mokytojai savo komplektuose
moksleiviø tëvams ir kitiems klausytojams parengë paskaitas vienoda tema  Motinos ir ðeimos reikðmë lietuviø tautai. Vièi¿nuose mokytojo klausësi 50 þmoniø,
Kunigíðkiuose  6033.

Kaimynø pradþios mokykla 19391940 mokslo metais
1925 m. ásteigta Kaimônø mokykla 19391940 m. m. didesnæ dalá buvo dvikomplektë. Taèiau nuo 1940 m. vasario 20 d. neliko antrojo mokytojo. Tad paskui kelis
mënesius ji buvo vienintelë tuo metu vienakomplektë mokykla Musninkø valsèiuje.
Kaimônø mokykla turëjo savo mediná pastatà, statytà 1932 m., kuriame buvo
árengtos dvi klasës (49,5 ir 45,5 m2). Tad mokyklà nesunkiai buvo galima vël iðplësti
iki dviejø komplektø.
Prie mokyklos buvo árengta aikðtë þaidimams. Mokytojas galëjo naudotis 2,8 ha
þemës sklypu. Taèiau, be malkinës, kitø ûkiniø trobesiø nebuvo.
19391940 m. m. Kaimônø pradþios mokyklos vaikus mokë Jonas Piðkinas,
35 metø amþiaus mokytojas, mokytojaujantis jau deðimtus metus. 1930 m. jis buvo
baigæs Simono Daukanto mokytojø seminarijà.
1940 m. geguþës 20 d. (mokyklos tikrinimo metu) J. Piðkinas mokë net 48 pirmojo
skyriaus vaikus (dar 2 tàdien nebuvo atëjæ á mokyklà). Be to, kartu mokë ir ketvirtàjá
skyriø, kuriame tada bûta 12 moksleiviø34.
Dar 32 auklëtiniai jau buvo baigæ lankyti pamokas Kaimônø mokyklos antrajame ir treèiajame skyriuje. Tad J. Piðkinui nuo 1940 m. vasario 20 d. vienam teko
mokyti ir auklëti net 94 moksleivius. Mokyklos dienyne ties visø jø pavardëmis buvo
paraðyta lietuviø tautybë. Taèiau dalies auklëtiniø gimtoji kalba buvo ne lietuviø
kalba. Tai liudija ir áraðas mokyklos lankymo apyskaitoje:
Turint galvoje vietos ypatingas sàlygas (mokyklos apylinkë stipriai
nutautinta), ketvirtojo skyriaus mokiniø paruoðimas, kiek teko patirti
tikrinant jø þinias, yra geras. Mokiniø auklëjimas tinkamas35.
19391940 m. m. Kaimônø mokykla buvo viena ið geriausiai veikusiø valsèiaus mokyklø. Joje tebuvo praleistos tik trys mokymo dienos (þiemos ðalèiø metu).
Moksleiviams buvo surengtos dvi ikylos á gamtà teorinëms þinioms átvirtinti. Vienos
iðkylos metu J. Piðkinas savo auklëtinius
supaþindino su miðko augalais, kitos  33 Ten pat.
34
1940 m. geguþës 20 d. Kaimynø pradþios mosu eþero ir upës gyviais. Mokykla prakyklos lankymo apyskaita, ten pat, l. 37.
dëjo rinkti eksponatus savo muziejëliui. 35 Ten pat.
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1931 m. mokykloje buvo ásteigta darbo klasë, turëjusi árankiø medþio darbams
ir knygriðystës ágûdþiams ugdyti. Darbo klasës pamokas lankë antrojoketvirtojo skyriø auklëtiniai.
J. Piðkinas glaudþiai bendravo su vietos ûkininkais. Jau 1939 m. rugsëjo 10 d.
buvo iðrinktas moksleiviø tëvø komitetas. Iki mokyklos inspektavimo visuomenei buvo
surengti trys renginiai. Net 110 þiûrovø susirinko á 1940 m. sausio 6 d. surengtà
vakarà. Jo metu surinktas 34,5 Lt pelnas paskirtas neturtingiems moksleiviams ðelpti.
Mokykloje dar vyko vietos gyventojams skirti renginiai, kuriø metu buvo paminëtos
Vasario 16-osios ir Motinos dienos ventës. Taèiau mokyklà inspektavæs I. Karpavièius turëjo ir pastabø:
Mokiniø kartoteka nevedama. Dienynas seno pavyzdþio. / / Mokykloje ir aplink jà kiek trûksta ðvaros. Savo rûpesèiu pasigamintø
mokslo priemoniø, diagramø, plakatø ir kt. mokykla neturi36.
Mokykla naudojosi skirtingø autoriø lietuviø kalbos gramatikos vadovëliais.
Antrajame ir treèiajame skyriuose  Gailiaus vadovëliu, o ketvirtajame  Ig. Malinausko ir J. Talmanto parengta knyga. Vadovëliai kitiems dalykams buvo bendri 
to paties autoriaus knygø komplektas visiems skyriams. Tai minëtasis Sakalëlis.
Didëjo mokyklos keturis skyrius baigianèiø moksleiviø skaièius. 1937 m.  8,
1938  12, 1939  13.

19401941 metø sovietø okupacijoje
1940 m. liepos mën. Musninkø valsèiuje dar tebebuvo devynios pradþios mokyklos. Birþelio mën. pabaigoje ar liepos pradþioje sudarytas mokytojø sàraðas uþfiksavo mokytojus, dirbusius Musninkø valsèiaus pradþios mokyklose paskutiniaisiais
Lietuvos Respublikos metais37. I jo matyti, kad tada jau buvo atsiradusios kelios
vakuojanèios mokytojø vietos. Po 19391940 m. m. ið Pigóniø mokyklos pasitraukë
net dvi mokytojos (vedëja R. Rimkevièienë ir Markùèiø komplekto mokytoja A. Krutulytë). Sàraðe nëra ir Vièi¿nø mokyklos Kunigíðkiø komplekto mokytojo A. Pociaus,
kuris nuo 1940 m. spalio 1 d. buvo sugráþæs mokytojauti á tà paèià Vièi¿nø mokyklà38. O Èiõbiðkio vaikø prieglaudos mokykloje 1940 m. liepos pradþioje tebuvo tik
dvi mokytojos  nebedirbo M. Stankevièiûtë.
19401941 m. sovietø okupacija, primityvus bolðevikø ideologijos brukimas
mokytojams ir mokyklas lankiusiems vaikams bei jø tëvams sujaukë Musninkø
valsèiaus mokyklø gyvenimà. Sovietizuojant Lietuvos ðvietimo sistemà, ið mokyklø
programø buvo paðalintos tikybos pamokos, o vietoj religinio ir tautinio pobûdþio
paveikslø bei Vyèio klasëse atsirado Stalino ir Lenino portretai. Antai 1940 m.
rugpjûèio 26 d. Ukmergºs apskr. valdyba ratu pareikalavo ið pradþios mokyklø
36
vedëjø atsiøsti jai Tamstoms iðduotas tau- 37 Ten pat.
Ukmergës apskr. pradþios mokyklø mokytojø sàtines vëliavas ir jas mokyklos knygose nuraðas, ten pat, ap. 6, b. 461, l. 2.
38
1940 m. Ukmergës apskr. pradþios mokyklø moraðyti iðlaidoms39.
kytojø sàraðas, ten pat, b. 502, l. 129.
Mokyklø vedëjams tokius skaus- 39 1926 m. rugpjûèio 26 d. raðto nuoraðas (gautas
ið V. Dalinkevièienës; str. autoriaus archyvas).
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kio pradþios mokyklos susiraðinëjimo knygos iðlikusioje dalyje yra vedëjo K. Kumpausko raðto nuoraðas (antrasis egzempliorius). Jame raðoma: Gràþinu mano vedamosios mokyklos dvi tautines vëliavas. Iðsiøstos paðtu ð. m. IX. 10 d.40
Maþdaug tuo pat metu apskrities valdyba aprûpino pradþios mokyklas Stalino
ir J. Paleckio portretais. Èiobiðkio mokyklai skirtame raðte raðoma:
Apskrities Valdyba siunèia Tamstos vedamos mokyklos reikalams
STALINO 1 paveikslus (daugiskaita tekste  S. B.) ir PALECKIO
2 paveikslus, kuriuos praðoma ádëti á likusius nuo netinkamø naudoti
paveikslus rëmus. Atskaitomybës tikslumo dëlai nebetinkamus naudoti
paveikslus su rëmais praðoma nuraðyti turto knygoje iðlaidomis, gi
ðiuos paveikslus ádëjus á tuos rëmus áraðyti naujai á mokyklos turto
knygà, ákainavus juos po 6 litus. / /.Paveikslai yra áduoti valsèiaus
savivaldybei, kur praðoma juos ir atsiimti41.
Kaip matome, Ukmergës apskrities valdybos sovietø valdininkai net elementariausio kalbos taisyklingumo nepaisë.
Siekiant po vieneriø ar dvejø metø ávesti rusiðkosios deðimtmetës mokyklos
sistemà, pradëta naikinti aukðtesniuosius pradþios mokyklos skyrius ir steigti nepilnàsias vidurines mokyklas (faktiðkai  nepilnas progimnazijas).
Pradþios mokyklø darbe atsirado daug painiavos, kurià vëliau bandyta ðalinti.
Antai 1941 m. vasario mën. buvo numatyta, jog ketvirtojo skyriaus (raðtuose pagal
forsuotai brukamos rusiðkos ir sovietinës deðimtmetës mokyklos modelá jau vadinto
treèiàja klase) moksleiviai egzaminus laikys tik 1941 m. rudená. Taèiau 1941 m. balandþio 29 d. ðvietimo liaudies komisaro pavaduotojas J. Þiugþda raðte apskrièiø ir
miestø liaudies ðvietimo skyriams gràþino ðio skyriaus egzaminus á 19401941 m. m.
pabaigà, kuri buvo geguþës 26 d.42 Po ðios datos mokyklose vyko egzaminai, o jø
nelaikiusieji moksleiviai jau atostogavo.
Iðlikusiuose pradþios mokyklø aukðtesniuosiuose skyriuose imta mokyti rusø
kalbos, o skyriø (pavadintø klasëmis) programose sumaþinta Vakarø Europos kalbø
pamokø. Be kitø naujoviø, minëtina ir tai, kad á daugelio dalykø programas átraukti
marksistinës ideologijos elementai.
1940 m. rudená daugelio pradþios mokyklø darbà taip pat sujaukë sovietø ideologø ir valdininkø poþiûriu nepatikimø pedagogø perkëlimai á kitas mokyklas, daþniausiai
buvusias nuoðaliose vietovëse ir veikusias blogesnëmis buities ir darbo sàlygomis.
Pavyzdþiui, jau 1940 m. liepos mën. Maskvos emisarams paklusnaus ðvietimo
ministro A. Venclovos ásakymais ið didelës Vepriø pradþios mokyklos jos vedëjas
Antanas Maldutis buvo ikeltas á Pigóniø mokyklà, o Déltuvos (taip pat vals40
1940 m. rugsëjo 10 d. raðtas Ukmergës apskrièiaus centras) pradþios mokyklos vedëties Valdybai (str. autoriaus archyvas).
jas Aleksandas Neviera  á Èiõbiðká43. 41 1940 m. rugsëjo 9 d. raðtas Èiobiðkio pradþios
mokyklai (str. autoriaus archyvas).
Rugpjûèio mënesá kilnojimai savo praðy42
Min. raðtas, ten pat, f. R629, ap. 1, l. 186.
mais tæsësi: Sîesikø (valsèiaus centras) 43 1941 m. liepos 31 d. LTSR ðvietimo ministro ásakymas, ten pat, f. 391, ap. 8, b. 449, l. 99.
pradþios mokyklos mokytojai Marija ir
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Kostas Krikðtopaièiai sukeisti su Vile¤kiðkiø mokyklos mokytojais Stase ir Antanu
Ambrazaièiais, Pabãisko (valsèiaus centras) pradþios mokyklos vedëjas Juozas Cimbolaitis atsidûrë nuoðalioje Vínkðnabrasèio mokykloje44 ir pan. Nesibodëta net iðskirti
ðeimø ar netgi kai kuriuos asmenis ðalinti ið mokytojo pareigø. Kiti mokytojai, baimindamiesi represijø, patys iðvykdavo á kitas vietoves, kur jø ankstesnës visuomeninës
veiklos neþinojo vietos politrukai. Tarp jø buvo ir á Vínkðnabrasèio mokyklà mokytojauti nuo 1941 m. lapkrièio 21 d. paskirtas Jonas Misiûnas (antrosios sovietø
okupacijos pradþioje tapæs Þaliuoju Velniu  legendiniu partizanø vadu). Kitu ásakymu jis nuo tos paèios 1941 m. lapkrièio 21 d. buvo atleistas (kaip gavæs paskyrimà
Rokiðkio suaugusiøjø vidurinëje mokykloje)45 ir, atrodo, kad á Vínkðnabrasèio pradþios
mokyklà buvo tik neilgam atvaþiavæs. Kaip mokytojø kilnojimo ir kilnojimosi pavyzdþius galima paminëti tai, kad 1940 m. rudená Vínkðnabrasèio mokykloje neliko
vedëjo A. Vaitkevièiaus, o Vile¤kiðkiø mokykloje  vedëjo A. Ambrazaièio ir mokytojos S. Ambrazaitienës46.
Tad dël sovietø valdþios ðvietimo politikos ir kitø prieþasèiø mokyklos ar jø
komplektai 1941 m. rudená dirbo su pertrûkiais. Mokyklose atsirado nemaþai vakuojanèiø vietø, todël teko pasitelkti ir pedagoginio darbo nedirbusius asmenis, ir studentus. Á besipleèianèià Èiõbiðkio mokyklà nuo 1940 m. spalio 16 d. buvo pasitelktas
mokytojo darbui tinkamo cenzo neturëjæs Petras Bugenis, á Pigóniø nuo spalio 1 d. 
Malvina Molytë. Abu jie paskirti laisvai samdomø mokytojø teisëmis vieneriems mokslo
metams. Su tokiu statusu á Vièi¿nø mokyklà nuo 1940 m. spalio 1 d. sugráþo ir
minëtas A. Pocius.
Musninkø pradþios mokykloje liko tie patys penki komplektai ir tie patys
mokytojai, nes sovietø valdþia panaikino Nepriklausomos Lietuvos Ðvietimo ministerijos ásakymà, pagal kurá nuo 19401941 m. m. pradþios turëjo bûti uþdarytas þydø
komplektas.
Didþiausi pokyèiai vyko Èiõbiðkyje. Èia abi pradþios mokyklos buvo sujungtos.
Jungtinë mokykla nuo 1940 m. spalio 16 d., á jà paskyrus ðeðtàjá mokytojà, pedagogø
skaièiumi tapo didþiausia Musninkø valsèiuje.
1940 m. rugpjûèio 23 d. Ukmergës apskr. pradþios mokyklø inspekcija, vadovaudamasi Ðvietimo ministerijos 1940 m. rugpjûèio 19 d. raðtu, ágaliojo Èiobiðkio
pradþios mokyklos vedëjà skubiai (iki rugpjûèio 27 d.) perimti Ðv. Vincento a Paulo
draugijos laikomà pradþios mokyklà, veikusià vaikø prieglaudoje47.
Pagal 1940 m. rugpjûèio 29 d. aktà, kurá pasiraðë K. Kumpauskas, jo vadovaujamos mokyklos tëvø komiteto pirmininkas Jonas Lapinskas, Musninkø vals44
Analogiðkas 1941 m. rugpjûèio 28 d. ásakymas,
èiaus savivaldybës atstovas Juozas
ten pat, l. 120.
Kupèiûnas ir panaikintos mokyklos buv. 45 LTSR ðvietimo liaudies komisaro 1941 m. gruodþio 11 d. ásakymas, ten pat, f. 391, ap. 8, b. 449,
vedëja L. Rimðaitë, miestelio pradþios mol. 217.
kyklai atiteko suolø, ávairaus kito inven- 46 1940 m. pabaigos mokytojø sàraðas, ten pat,
toriaus, knygø ir mokymo priemoniø, ku- 47 f. 391, ap. 6, b. 502, l. 129.
1940 m. rugpjûèio 23 d. raðtas (jau po 1990 m.
riø vertë buvo 4418,61 Lt48.
kovo 11 d. kaþkodël kaip makulatûra iðmestas
prie katilinës, iðsaugotas V. Dalinkevièienës ir per1940 m. rudená Èiobiðkio mokykduotas ðio str. autoriui).
loje neliko mokytojos A. Einorienës, o ið 48 1940 m. rugpjûèio 29 d. akto nuoraðas (str. auprijungtos vaikø prieglaudos pradþios motoriaus archyvas).
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kyklos pedagogiø mokytojauti buvo palikta tik V. Popikaitë. Be
ádarbinto jau minëto P. Bugenio, ið kitur buvo atkelta mokytojø
Onos ir Povilo Ðaluèkø ðeima.
Kaimônø mokykloje po daugiau kaip pusës metø pertraukos vël buvo du mokytojai. Antràjá komplektà mokë Juozas
Brazaitis, prieð tai metus mokytojavæs Vile¤kiðkiø mokykloje.
Treèiasis komplektas atsirado Vínkðnabrasèio mokykloje,
kurioje 1940 m. vedëju tapo Juozas Cimbolaitis, prieð tai tas
paèias pareigas ëjæs Pabãisko pradþios mokykloje. J. Cimbolaitis pedagoginá darbà dirbo nuo 1928 m. pabaigos.
1940 m. rudená á Musninkø valsèiø buvo atkelti dar keli Mokyt. Ona
patyræ mokytojai. Vile¤kiðkiø mokykloje, kurioje 1940 m. pasi- Ðaluèkienë (Marozaitë).
keitë visi trys mokytojai, pradëjo dirbti Kostas Krikðtopaitis (jis 1933 m.
ir vedëjas), jo þmona Marija Krikðtopaitienë ir Vincë Petkuvienë Ið V. Adomonienës
(pastaroji mokyklose dirbo nuo 1936 m.).
albumo
Patyrusá vedëjà gavo ir Pigóniø mokykla. Jai ëmë vadovauti trylikos metø pedagoginá staþà turëjæs Antanas Meldutis49.
Beje, reikia paþymëti, kad Musninkø valsèiaus pradþios
mokyklos 19401941 m. m. buvo maþai lankomos Ukmergºs
apskr. liaudies ðvietimo skyriaus darbuotojø. 1940 m. rudená
tebuvo aplankytos Vièi¿nø ir Kaimônø mokyklos, greièiausiai
kaip pavyzdinës, nes veikë specialiai joms statytuose pastatuose.
19401941 m. m. pabaigoje sovietinis Lietuvos vietimo
liaudies komisariatas paraðë daug instrukcijø, ankstesnius ásakymus papildanèiø ar keièianèiø ásakymø, ypaè mokyklø uþklasinës veiklos bei viso auklëjamojo darbo klausimais. Per Uk- Mokyt. Povilas
mergºs apskr. liaudies ðvietimo skyriø ávairûs raðtai vis daþniau Ðaluèka. 1936 m.
vertë Musninkø valsèiaus mokytojus pasukti galvas, kad ir Ið V. Adomonienës
prieð vaikus bei jø tëvus neapsijuoktø, ir pagausëjusiø ávairiau- albumo
siø ataskaitø ir pageidaujamø þiniø formuliarus átaigiai uþpildytø.
Pavyzdþiui, geguþës mën. viduryje mokyklø raðtines pasiekë instrukcijos dël
ið Sovietø Sàjungos perkelto (ir Lietuvoje iki 1990 m. liaupsinto) sportinio-karinio
PDG komplekso normø vykdymo50.
O 1941 m. birþelio 11 d. Ðvietimo liaudies komisariato fizkultûros inspektorius
P. Butkus parengë raðtà ir Mokyklos fizinës kultûros apskaitos blankà (anketà)51,
kurie kai kurias mokyklas pasiekë tik VokietijosSovietø Sàjungos karo iðvakarëse.
Rûpinimasis Musninkø valsèiaus
mokyklø moksleiviø auklëjimu pasireið- 49
1940 m. pabaigos mokytojø sàraðas, LCVA,
kë ir likviduojant Nepriklausomybës mef. 391, ap. 6, b. 502, l. 129.
tais daþniausiai prie pradþios mokyklø 50 1941 m. geguþës 6 d. LTSR Ðvietimo liaudies
komisariato raðto mokyklø vadovybëms nuoraveikusius jaunøjø ûkininkø ratelius. Jø
ðas, b. 107, l. 185.
turtas buvo perduotas junatams  taip 51 Ten pat, l. 139.
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sutrumpintai buvo vadinama á Lietuvos kaimo jaunimo ir mokyklø sàveikos sistemà
ið Sovietø Sàjungos socialistinës praktikos perkelta ideologizuotø Jaunøjø natûralistø bûreliø uþklasinë ir uþmokyklinë veikla.
Ðvietimo liaudies komisariato Pradþios ir viduriniø mokyklø valdybos virðininkës V. Èepulytës, jaunøjø natûralistø reikalams inspektoriaus K. Dambrausko ir LLKJS
CK Valstieèiø jaunimo skyriaus vedëjo St. Permino pasiraðytame ir liaudies ðvietimo
skyriø vedëjams bei LLKJS apkomamsskirtame laiðke junatai apibûdinami kaip
uþmokyklinë priemonë, skleidþianti ir gilinanti þemës ûkio þinias tarp darbo valstieèiø vaikø. Á junatø ratelius priimami tik darbo valstieèiø vaikai, kuriems, be kita ko, reikia
organizuoti ir tokiø paskaitø, kaip: kas tai yra koksagizas, kolektyvinio ûkio pranaðumas
prieð pavienius ûkius, kaip suprantamas darbas socialistinëj tvarkoj / /52.
1941 m. geguþës mën. Musninkø valsèiø pasiekë raðtai, kuriais buvo dar kartà
susirûpinta dël socialistiniam auklëjimui netinkamø knygø (pirmasis aplinkraðtis dël tokiø knygø iðëmimo ið apyvartos parengtas 1940 m. liepos 25 d.). Mat
vieðosios bibliotekos ir mokyklø bibliotekëliø (vadintø ir knygynëliais) knygos buvo
vietiniø sovietø aktyvistø savavaliðkai naikinamos, jas iðsineðæ ne liaudies ðvietimo
ástaigø pareigûnai53 ir t. t. Tad galiausiai buvo praneðta, kad galutina visø knygø
atranka bus padaryta specialios þinybos54.
Ádomu, kad Musninkø valsèiaus pradþios mokyklos raðtus, paraðytus remiantis
minëtu liepos 25 d. aplinkraðèiu, dël bibliotekø knygø gavo 1940 m. liepos pabaigoje
rugpjûèio pradþioje. Vietiniame raðte, kurá pasiraðë Ukmergës apskrities pradþios
mokyklø inspektorius K. Gerulaitis, buvo reikalaujama iðimti ið apyvartos knygas,
kurios nukreiptos prieð 1) Sovietø Sàjungà, 2) Komunistø Partijà ir 3) visas kitas, kurios
turiniu nesiderina su Sovietø Socialistinës Lietuvos kûrybos dvasia55. Tuomet Lietuva dar
nebuvo inkorporuota á Sovietø Sàjungà, bet sovietizacija spartinta kasdien.
Tarp leidiniø, kurie buvo paalinti ið Èiobiðkio pradþios mokyklos, buvo knygos Baþnyèios istorija, Jaunosios A. Smetonos dienos, Juozas Tûbelis, Kun.
Katelë ir jo laikai, laikraðèiai vaikams Þvaigþdutë, þurnalai Kardas, Karys,
Skautø aidas (keleriø metu komplektai) ir t. t.
Aptuðtëjusias knygø lentynas skubëta uþpildyti socialistinio turinio leidiniais.
1941 m. sausio mën. susirûpinta komsorgø (komunistinio jaunimo organizatoriø), skiriamø á vidurines ir nepilnàsias vidurines mokyklas (taip 19401941 m. m.
oficialiai vadintos gimnazijos ir progimnazijos), ir pionieriø vadovø algomis. Mokyklø
vadovai ir mokytojai privalëjo komsorgams visakeriopai padëti, juos informuoti, 52 Ten pat, l. 111.
su jais bendradarbiauti, pasitarti tiek moky- 53 1941 m. geguþës mën. (diena nenurodyta) LTSR
Ðvietimo liaudies komisariato raðtas, ten pat,
mo, tiek auklëjimo klausimais56.
l. 183.
Sovietø Lietuvos liaudies ðvietimo 54 Ten pat.
55
1940 m. liepos 31 d. Ukmergës apskr. pradþios
komisariatas, siaurindamas pradþios momokyklø inspekcijos raðtas (gautas ið V. Dalinkyklas ir jas versdamas sovietø deðimtkevièienës; str. autoriaus archyvas).
56
1941 m. vasario 14 d. LTSR Ðvietimo liaudies
metës vidurinës mokyklos pirmosiomis
komisariato aplinkraðtis, LCVA, f. R629, ap. 1,
keturiomis klasëmis, didesnes pradþios
b. 107, l. 329.
mokyklas planavo 1942 ar 1943 m. pa- 57 1941 m. balandþio 17 d. Pradþios ir viduriniø
mokyklø valdybos raðtas miestø ir apskrièiø Liauversti nepilnosiomis vidurinëmis mokykdies ðvietimo skyriø vedëjams, ten pat, b. 101,
lomis57. Aukðtesnëmis ðvietimo ástaigol. 212.
646

ISTORIJA. MOKYKLOS

mis turëjo tapti Musninkø ir Èiobiðkio pradþios mokyklos. Tokiam veiksmui mokytojø
pakako, bet stigo tinkamø patalpø.
Á kitas pradþios mokyklas kilnojami, ið vedëjø pareigø ðalinami ir kitaip diskriminuojami mokytojai, nors ir buvo tarp labiausiai psichologiðkai traumuojamø
profesiniø grupiø, bet iðliko orûs ir neatsisakë Nepriklausomybës metais puoselëtø
idealø. O tai Musninkø valsèiaus kaimø mokyklø mokytojams buvo nelengva padaryti. Mat sovietø aktyvistai, kuriø dauguma 19401941 m. buvo menko iðsilavinimo,
neretai primityviai ir uþgauliai bruko mokytojams, moksleiviams ir jø tëvams vadinamojo Lenino ir Stalino mokymo idëjas. Be to, mokytojai buvo verèiami ðlovinti
bolðevizmà ir bolðevikø socializmà ávairiø visuomenës susirinkimø, sovietiniø ðvenèiø ir rinkimø kampanijø metu. Nepaklusnûs ir principingi mokytojai buvo gàsdinami. Taèiau tik nedaugelis Lietuvos mokytojø pakluso okupantø propagandiniam
vajui ir tapo bolðevikø kuriamo rojaus liaupsintojais.
Maþa to, mokyklos sovietizavimui ávairiais bûdais buvo prieðinamasi. Pavyzdþiui,
neretai tëvai ávairiomis dingstimis savo vaikø neleisdavo á pradþios mokyklas ir laukë
karo, nes tikëjosi, kad neilgai trukus Lietuva, kaip ir 19181919 m., vël atgaus valstybinæ nepriklausomybæ ir ðvietimo srityje gráð prie krikðèioniðkosios moralës vertybiø.
O á mokyklà vaikðèiojanèiø vaikø tëvai, mokytojø padedami, gynë moksleivius nuo
pragaiðtingø ateizmo ir stalininio bolðevizmo idëjø. Dalis mokytojø atliko patá paprasèiausià rezistenciná darbà, paaiðkindami savo auklëtiniams tikràjà 1940 m. ávykiø prasmæ ir toliau auklëdami vaikus buvusios nepriklausomos Lietuvos patriotine dvasia ir
moraliniø vertybiø pagrindu. Nors antisovietinis pasiprieðinimas didesná mastà ágavo
gimnazijose ir kitose aukðtesniosiose mokyklose, taèiau ir miesteliø bei kaimø pradþios
mokyklose ávairiai reiðkësi rezistencinës tendencijos, kûrësi antisovietinës organizacijos
ir neformalios mokytojø ir kitø profesijø inteligentø bei ûkininkø grupës.
Dalis mokytojø liko iðtikimi iki 1940 m. okupacijos puoselëtiems nepriklausomos Lietuvos idealams ir patriotinëms nuostatoms, bet, prievartaujami ir gàsdinami
galima diskriminacija, neatsispyrë valdiðkai nepaðlovinæ su Stalino saule atneðtos
tvarkos. Vietos visuomenë daþniausiai tai suprasdavo kaip savotiðkà duoklæ ir labai
nepykdavo ant tokio savo vaikø mokytojo. Taèiau ne visø mokytojø, iðprievartautø
(o ne ásitikinusiø savo þodþiø teisingumu, pakeitusiø kailá ar kitaip siekianèiø
karjeros okupacinës sovietø valdþios struktûrose) kà nors pasakyti per ideologinápropagandiná renginá, tikràjá (t. y. uþslëptà) poþiûrá á 19401941 m. ávykius ir procesus suprato kaimø bendruomenës. Vëliau tokie nesusipratimai tapo mokytojo ir moksleiviø tëvø bei patriotikai nusiteikusios apskrities, valsèiaus ar mokyklos apylinkës
inteligentijos susiprieðinimo prieþastimi. Tas 19401941 m. sovietizacijos sukeltas þmoniø
suprieðinimas buvo nuostolingas visai Lietuvos ðvietimo sistemai, skaudþiai atsiliepë
tiek nacmeèiu (19411944), tiek ir vëliau. Taèiau reikia pabrëþti ir tai, kad ir psichologiðkai labai sunkiais 19401941 m. m. (to meto mokytojø bûklës psichologinis aspektas dar nëra tyrinëtas) didþioji Lietuvos mokytojø dalis iðliko iðtikima moralinëms
vertybëms, kurios buvo puoselëjamos Nepriklausomybës metais. Musninkø valsèiaus
pradþios mokyklø mokytojai ðiuo atþvilgiu sovietø aktyvistams, kuriø Musninkø valsèiuje
bûta daugiau nei kuriame kitame valsèiuje, buvo sunkiai ákandami. Visa tai ir tapo
bene svarbiausia prieþastimi, kodël didesnë dalis Musninkø pradþios mokyklø mokytojø ir jø ðeimø nariø 1941 m. birþelio mën. buvo iðveþti á konclagerius ir tremtá.
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1941 metø birþelio mënesá bolðevikø represuoti
mokytojai ir jø likimai

Musninkø valsèius priklauso prie tø Lietuvos valsèiø, kuriuose per 1941 m.
birþelio mën. Lietuvos gyventojø masinius trëmimus labai nukentëjo ðvietimo ástaigos.
Jos buvo tiesiog nusiaubtos. Ið visos Lietuvos buvo iðtremtas maþdaug kas deðimtas
mokytojas, mokæs vaikus sovietiniais 19401941 m. m., ið Musninkø valsèiaus sovietø valdþia 1941 m. birþelá represavo net 10 pedagogø ið 26 mokytojavusiuosius.
Ir nors Musninkø valsèius buvo vienas didesniø Ukmergës apskr. ir Lietuvoje, o
19401941 m. m. valsèiaus teritorijoje buvo net aðtuonios pradþios mokyklos, turëjusios dar kelis filialinius komplektus kituose kaimuose, tokio pedagogø skaièiaus
represavimas padarë gilià þaizdà tiek valsèiaus mokytojø bendruomenei, tiek vietos
gyventojams, kuriø daugelis per besimokanèius vaikus ar vaikaièius buvo susieti su
mokyklomis ar konkreèiais mokytojais ir jø ðeimomis.
1941 m. birþelá represuotø mokytojø ir jø artimøjø likimai primena bolðevikø
reþimo esmæ ir okupantams talkinusiø vietos kolaborantø, kuriø pastangomis buvo
sudaromi tremtiniø sàraðai, kaltæ. Sovietiniø represijø banga labiausiai nusiaubë Èiõbiðkio pradþios mokyklà.
Maþai þinoma apie Èiõbiðkio pradþios mokyklos mokytojos Viktorijos Popikaitës (gim. 1896 m.) likimà. Ji lyg didþiausia nusikaltëlë dar nepaskirta iðankstine
bausme buvo prilyginta vyrams ir 1941 m. birþelio 16 d. pradëjo katorgininkës kelià
ið Lietuvos á Belniakø koncentracijos stovyklà (Krasnojarsko kraðtas, Niþnij Ingaðo
rajonas). Bolðevikø ypatingasis pasitarimas mokytojà teisë tik 1942 m. rugsëjo
mën. V. Popikaitë buvo nuteista suðaudyti. Apie Èiõbiðkio mokytojos tolesná likimà
(ar nuosprendis buvo ávykdytas) neþinoma58.
Neliko Èiõbiðkio pradþios mokykloje ir vedëjo Kazimiero Kumpausko. Jis pateko á daugelio Lietuvos vyrø, represuotø 1941 m., mirties vieta tapusià Reðotø koncentracijos stovyklà (irgi Krasnojarsko kraðto Niþnij Ingaðo rajonas). K. Kumpauskas
(gim. 1902 m.), kaip ir V. Popikaitë, 1942 m. rugsëjo mën. buvo nuteistas suðaudyti.
Þmoniø likimus ðtampavusio ypatingojo pasitarimo trijulës paskirtas nuosprendis
buvo ávykdytas 1943 m.59
Èiõbiðkio miestelis ir mokykla neteko ir dar dviejø pedagogø  Onos ir Povilo
Ðaluèkø. Povilas Ðaluèka (gim. 1910 m.), kaip ir daugelis kitø 1941 m. represuotø
mokytojø vyrø, buvo ákalintas Reðotø mirties konclageryje. Èia jis mirë 1942 m.
rugsëjo 4 d., o 8 metø ákalinimo bausmë jam buvo paskirta jau vëliau  1943 m.
sausio mën. Mokytoja Ona Ðaluèkienë su maþylëmis dukromis Regina Vida (gim.
1937 m.) ir Marija Laimute (gim. 1940 m.) buvo iðtremta á Kutaðo gyvenvietæ (Altajaus
kraðtas, Niþnij Ingaðo r.). Visoms trims 1947 m. pavyko parbëgti á Lietuvà60.
Prieð pat VokietijosSovietø Sàjungos karà Musninkø valsèiuje ávykdyti trëmimai maþiau palietë jo centrinæ pradþios mokyklà Musninkø miestelyje. Ið ðios mokyklos penkiø pedagogø á bolðevikø imperijos Rytus buvo iðgabentas tik vedëjas Jonas
Bajorûnas (gim. 1909 m.) su þmona Ermina (gim. irgi 1909 m.) ir keturmeèiu 58 Lietuvos gyventojø genocidas (19391941), Vilnius,
sûnumi Regimantu. Taèiau ðeimos nariø
1999, t. 1, p. 658.
59
likimo keliai iðsiskyrë. J. Bajorûnas pa- 60 Ten pat, p. 466.
Ten pat, p. 795; ðioje knygoje spausdinami Onos
teko á jau ðiame straipsnyje minëtà ReÐaluèkienës atsiminimø fragmentai, þr. p. 666668.
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ðotø koncentracijos stovyklà. Èia be bausmës kalëjæs mokytojas tik 1943 m. sausio
mën. buvo nuteistas deðimèiai metø konclagerio katorginiø darbø. Palyginti jaunas
þmogus daugiau nei 9 metus atlaikë alinanèias sàlygas ir jau nedaug buvo likæ iki
kalinio reþimo pakeitimo á tremtá, bet
1950 m. lapkrièio 11 d. J. Bajorûno gyvybë
uþgeso. Tuo tarpu E. Bajorûnienë 1941 m. su maþameèiu sûnumi buvo itremti á
Altajaus kraðtà (Oirot Tûros r.) Á Lietuvà jie gráþo tik 1958 m.61
Po vienà mokytojà 1941 m. buvo ákalinta konclageryje ar iðtremta ið Kernavºs,
Pigóniø ir Vínkðnabrasèio pradþios mokyklø.
Kernavëjê ryðkø pëdsakà kaip ypaè aktyvus visuomenininkas palikæs mokyklos
vedëjas Juozas Ðiauèiûnas (gim. 1906 m.) pateko á minëtà Reðotø koncentracijos stovyklà. Èia J. Ðiauèiûnas mirë 1943 m. spalio mën. (1943 m. sausio mën. jis buvo
nuteistas 10 metø ákalinimo bausme). Kernavºs mokytojo þmona Teodora Ðiauèiûnienë (gim. irgi 1906 m.) su maþameèiais sûnumi Juozapu Eugenijumi (gim. 1934 m.)
ir dukra Emilija Pajauta (gim. 1937 m.) buvo iðtremta á Bolðaja Reèka gyvenvietæ
(Altajaus kraðtas, Troickojës r.), paskui perkelta á Staraja Barda vietovæ (taip pat
Altajaus kraðte). Visi trys, ið tremties paleisti, 1956 m. gráþo á Lietuvà62.
Vinkðnabraðèio pradþios mokyklos vedëjo Juozo Cimbolaièio likimas susiklostë
kiek kitaip nei kitø pedagogø vyrø. J. Cimbolaitis (gim. 1908 m.) taip pat pateko á
Reðotø konclagerá. 1943 m. irgi buvo pavëluotai nuteistas ir nubaustas 10 metø kalëti.
Taèiau jis iðtvërë visà bausmës laikà ir nuo 1951 m. sausio mën. tame paèiame
Krasnojarsko kraðte buvo paliktas tremtiniu. Ið tremties paleistas 1956 m. geguþës
28 d. Tuo metu jo ðeima  þmona Stasë (gim. 1915 m.) ir sûnus Algimantas (gim.
1935 m.)  jau seniai buvo Lietuvoje. Jie abu 1941 m. buvo iðtremti á Srostø rajonà
(Altajaus kraðtas), ið kur 1947 m. pavyko pabëgti á gimtinæ63.
Bolðevikø konclageryje ir tremtyje iðliko ir Pigóniø pradþios mokyklos vedëjas
Antanas Maldutis (gim. 1902 m.), 1941 m. gyvenæs Krapíliðkiø kaime. A. Maldutis
Reðotø koncentracijos stovykloje iðbuvo iki 1951 m. vasario mën. (1943 m. jam taip
pat buvo skirta 10 metø kalëti). Paskui dar daugiau kaip 5 metus praleido Krasnojarsko kraðte kaip tremtinys64.
Vile¤kiðkiø pradþios mokykla 1941 m. birþelá neteko dviejø mokytojø  èia
mokytojavusios pedagogø Krikðtopaièiø ðeimos. Mokyklos vedëjas Konstantinas Krikðtopaitis (gim. 1902 m.) savo gyvenimà baigë Reðotø koncentracijos stovykloje, kurioje
mirë 1942 m. balandþio mën., o socialistinio teisëtumo formalumus tvarkæs ypatingasis pasitarimas penkeriø metø ákalinimo bausmæ jau mirusiam mokytojui paskyrë tik
1943 m. sausio 20 d.
Mokytoja Marija Krikðtopaitienë (gim. 1908 m.) su sûnumi Alvydu (gim. 1934 m.)
ir dukterimi Daiva (gim. 1940 m.) atsidûrë tremtyje Kokðio vietovëje (Krasnojarsko
kraðtas, Griaznuchos r.). 1947 m. rugsëjo mën. visiems trims ið tremties pavyko pabëgti á Lietuvà. Buvusiai mokytojai iki
1949 m. rugsëjo mën. pavyko iðsislaps- 61 Lietuvos gyventojø genocidas (19391941), Vilnius,
tyti, bet paskui buvo suimta ir kalinta 62 1999, t. 1, p. 117.
Ten pat, p. 805. ioje knygoje spausdinamas EmiVilniuje ir Alytujê. 1950 m. tas pats kalijos Pajautos Ðiauèiûnaitës straipsnis apie tëvà,
ro ir pokario metais nuospendþius skel- 63 þr. p. 11461150.
Lietuvos gyventojø genocidas (19391941), Vilnius,
bæs ypatingasis pasitarimas nuteisë
1999, t. 1, p. 201.
M. Krikðtopaitienæ trejus metus kalëti. O 64Ten pat, p. 526.
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tremtis  ðákart Altajuje  baigësi 1956 m., kuomet jau legaliai gráþo á Lietuvà. Taèiau
sûnaus Alvydo, kurio sveikatà palauþë tremtis ir slapstymasis, neberado  jis mirë
1952 m.65 1941 m. iðtremtos Èiobiðkio pradþios mokyklos mokytojos Onos Ðaluèkienës
atsiminimø fragmentas ðioje knygoje66.

Naciø okupacijos pradþioje
VokietijosSovietø Sàjungos karo pradþia ir sovietø okupacijà pakeitusi naciø
okupacija Lietuvos mokykloms atneë vël naujø pokyèiø. Dalis jø buvo susijæ su
naciø politika, kiti  su karo ir okupacijos nuostoliais bei sunkumais. Dar kiti pokyèiai sietini su trumpà laikà egzistavusios Lietuvos laikinosios vyriausybës, kuriai
vadovavo ir ðvietimo ministro pareigas ëjæs Juozas Brazaitis, ásakymais ir potvarkiais. Daugelis ið jø galiojo ir vëliau, kai dël naciø okupacinës civilinës administracijos spaudimo 1941 m. rugpjûèio mën. Laikinoji vyriausybë buvo priversta nutraukti savo veiklà. Paskui mokyklø reikalus ëmë tvarkyti naciø ásteigta Ðvietimo
vadyba, vadovaujama ðvietimo generalinio tarëjo Prano Germanto (tikroji pavardë 
Meðkauskas)67.
Vykstant desovietizacijai, 1941 m. birþelio mën. pab.  rugpjûèio mën. pr. veikusi Lietuvos laikinosios vyriausybës Ðvietimo ministerija (vietoj sovietinio Liaudies
ðvietimo komisariato) apskrityse atkûrë pradþios mokyklø inspekcijas (vietoj bolðevikø
ásteigtø liaudies ðvietimo skyriø). Musninkø valsèiaus pradþios mokyklos vël tapo
pavaldþios Ukmergës apskrities Pradþios mokyklø inspekcijai.
Mokyklø desovietizacija buvo susijusi ir su gráþimu prie ikisovietinës mokyklos
programø ir dëstomø dalykø. Pavyzdþiui, 1941 m. á bendrojo lavinimo mokyklas vël
buvo sugràþintos tikybos pamokos, kurios sovietmeèiu buvo iðbrauktos ið mokymo
programø. Pradþios mokyklose nebebuvo painiojami skyriø ir klasiø pavadinimai 
gràþinta nuosekli skyriø sistema, aukðtesniojoje mokykloje natûraliai pereinanti á klases. Buvo ðalinami ir kiti sovietizacijos padariniai.
Lietuvos ðvietimo sistemos desovietizacija kai kuriose apskrityse ir valsèiuose
prasidëjo su perlenkimais, nebuvo radikali. Kiek labiau mokytojø kadrinæ desovietizacijà ðvelnino Ðvietimo vadyba, ðalinusi ir perlenkimus, kuriø dalá galima priskirti
netyèinëms klaidoms (nepagrásti mokytojø suëmimai ir atleidimai ið pareigø). Taèiau
kai kur bûta ir piktybiðko sàskaitø su65
vedinëjimo, kerðtavimo atvejø.
Ten pat, p. 452.
66
Musninkø valsèiuje, kurio mokyk- 67 Þr. p. 666668.
P. Meðkauskas-Germantas Lietuvos generalinës srilas nusiaubë Birþelio trëmimai, o keli moties Ðvietimo vadybai vadovavo ir gynë Lietuvos
mokyklas nuo okupantø naciø germanizacijos ir
kytojai nacmeèio pradþioje iðsikëlë kitur
mokyklø tinklo siaurinimo siekiø bei kitø uþmaar atsisakë pedagoginio darbo, likusiems
èiø iki 1943 m. kovo mën. (palaikydamas glaudþius ryðius su lietuviø tautinës antinacinës remokytojams dël netinkamo laikymosi bolzistencijos vadovais), kuomet su vadinamàja
ðevikø valdymo metu68 didesniø priekaiðtø
inteligentø grupe po neilgo kalinimo keliuose
1941 m. vasarà ir rudená, atrodo, nebûkalëjimuose buvo iðgabentas á Ðtuthofo koncenta. Dargi á Musninkø valsèiø savotiðkam 68 tracijos stovyklà, kurioje mirë 1945 m.
1941 m. vasarà, o kartais ir vëliau, tokia formupersiauklëjimui ið Ukmergës buvo atluotë buvo naudojama atleidþiant mokytojà ið
darbo. Taèiau po kurio laiko jam neretai vël bukeltas Juozas Norkus, 19401941 m. dirvo leidþiama mokytojauti, daþniausiai kitame valsbæs Liaudies ðvietimo skyriaus inspektoèiuje, kur jo, kaip mokytojo, sovietinio ðleifo
neþinojo vietos gyventojai.
riumi. J. Norkus, nors profesiniu atþvilgiu
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lyg ir paþemintas, vis dëlto buvo ádarbintas mokyklos vedëju Musninkuose. Tiesa,
po pusmeèio, naciams pradëjus priekaiðtauti dël mokyklose tebedirbanèiø 19401941 m.
sovietiniø pareigûnø, vël reikëjo spræsti Norkaus klausimà. Tuomet Ðvietimo vadyba ir Ukmergºs apskrities pradþios mokyklø inspekcija rado iðeitá ir ásakymu J. Norkø
apsaugojo, nutardama já laikyti laikinai paskirtà Musninkø pradþios mokyklos vedëju69, taèiau tas laikinumas uþsitæsë iki 1943 m. pabaigos.
Musninkø valsèiaus pradþios mokyklos, be deðimties iðtremtø mokytojø 1941 m.
vasarà ir rudens pradþioje, neteko dar keliø pedagogø, kurie mokytojavo 19401941 m. m.
ir paliko valsèiaus mokyklas dël kitø prieþasèiø. Tad mokyklø inspektoriams teko
pasitelkti darbui mokyklose ne tik buvusius mokytojus, bet ir moksleivius, laukusius
studijø pradþios universitetø pirmuosiuose kursuose (juose po uþsitæsusios neþinomybës naciai pagaliau pradëti mokslà leido tik 1942 m. pradþioje), ir studentus bei
kitus asmenis. Musninkø valsèiaus pradþios mokykloms keliø mokytojø paieðka ir
kaita vyko taip pat 19411942 m. m. pirmaisiais mënesiais.
Mùsninkø pradþios mokykloje, kurioje 1941 m. rudená vienas pokytis buvo
susijæs su nesemestrinës mokymosi sistemos ávedimu, be minëto J. Norkaus, atsirado
dar du nauji mokytojai  Adolfas Vaitkevièius ir Vytautas Kvedaravièius. O ir 1939
1940 m. m., ir sovietmeèiu su þydø tautybës moksleiviø komplektu dirbæs mokytojas
þydas Ð. Demontas, be abejo, negalëjo toliau ne tik mokytojauti, bet ir bûti legaliu
Lietuvos gyventoju (ne kaliniu) dël naciø antisemitinës ideologijos ir jà lydëjusio
holokausto. Musninkø mokyklos þydø komplektas oficialiai buvo uþdarytas nuo VokietijosSSRS karo pradþios  1941 m. birþelio 22 d. Taèiau vëliau, 1941 m. rudens
pradþioje, pereinant prie nesemestrinës tvarkos, vietoj uþdaryto þydø moksleiviø komplekto
buvo leista atidaryti penktàjá komplektà.
Èiõbiðkyje 1941 m. vykdant desovietizacijà, nebuvo atkurta atskira vaikø prieglaudos pradþios mokykla. Tad Èiobiðkyje, kaip ir 19401941 m., veikë tik viena
pradþios mokykla. O iðtremtø keturiø mokytojø vietas uþëmë atkelta mokytojø ðeima  Jadvyga ir Juozas Èetrauskai  ir dvi mokytojos  L. Rimðaitë ir M. Stankevièiûtë  dirbusios Èiobiðkio vaikø prieglaudos pradþios mokykloje prieð metus. Èiobiðkio pradþios mokykla naciø okupacijos metais buvo vienintelë, kurià ir iðlaikë,
ir algas mokëjo Ðvietimo vadyba.
Kernavºs pradþios mokykloje kurá laikà likusi viena mokytoja S. Jakðtaitë buvo
pakelta á vedëjo pareigas, o rudená antruoju pedagogu paskirtas J. Brazaitis, iki tol
mokytojavæs Kaimônø mokykloje. Dël to 19411942 m. m. Kaimônø pradþios mokykloje kelis mënesius nebuvo antrojo mokytojo. Nacmeèio pradþioje vienam vedëjui S. Usavièiui teko mokyti vaikus ir Vièi¿nø mokykloje, kurioje didesnæ 19401941 m. m. dalá
dirbo du mokytojai. Ið Vièi¿nø mokyklos vël pasitraukë, jau antràkart, mokytojas
A. Pocius. Ði mokykla dar kurá laikà buvo laikoma dvikomplekte su vienu vakuojanèiu
komplektu. Savivaldybës lëðos buvo planuojamos dviem komplektams70, taèiau antrasis mokytojas nebuvo paskirtas, nes atsiradusius ir pedagogo darbui tinkamus asmenis pirmiausia skirdavo á mokyklas, kuriose
vakuojanti vieta bûdavo nuostolingesnë 69 1942 m. kovo 13 d. ðvietimo generalinio tarëjo
ásakymo iðtrauka, ten pat, b. 84, l. 165.
ir mokytojo ten dar labiau reikëdavo.
70
Musninkø valsèiaus pradþios mokykloms ir moLyginant su 19401941 m. m., vikytojams kuro sàmata 1942 m., ten pat, f. 1696,
ap. 3, b. 7, l. 25.
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tëse Pigóniø ir Vile¤kiðkiø mokyklose. Naujas vedëjas ir dar kitas naujas mokytojas
buvo paskirti ir á Vínkðnabrasèio mokyklà, kurioje ið anksèiau dirbusiø mokytojø
liko tik L. Ðatas.
Tad ið 26 mokytojø, dirbusiø Musninkø valsèiaus pradþios mokyklose 1940
1941 m. m., 1941 m. rudená liko tik devyni (ið jø vienas  to paties valsèiaus kitoje
mokykloje).
Mokytojø kaita vyko ir 19411942 m. þiemà. Tuomet dël karo meto ryðiø ir
susisiekimo suvarþymø ir nesklandumø keli paskirti mokytojai taip ir neatvaþiavo
á Musninkø valsèiaus mokyklas. Teko atðaukti á Vile¤kiðkiø mokyklà paskirto Vinco
Ðarkos ásakymà. V. Ðarka 1942 m. sausio 13 d. Ukmergºs apskr. Pradþios mokyklø
inspekcijai raðytame pareiðkime teigë, jog neatvykæs dël to, kad praneðimà apie paskyrimo vietà gavæs ne savo dabartinës gyvenamosios vietos adresu ir ilgai jo nematæs. Savo pareiðkimà V. Ðarka (iki tol, matyt, laukæs ir naciø vilkintos studijø
pradþios Lietuvos universitetuose) baigë taip: Kadangi dabartiniu metu studijuoju, praðau mane á jokià vietà neskirti71.
Paskui, kol buvo paskirtas ir atvyko kitas mokytojas (Leonida Meðkelytë), Vileikiðkiø mokykloje vienas komplektas ilgokai neveikë.
1942 m. sausio mën. neatvyko ir á Èiõbiðkio mokyklà paskirtas Juozas Ðapalas,
nors ið Ðvietimo vadybos ir jau buvo gavæs paþymëjimà72, su kuriuo ið vokieèiø
ástaigos turëjo praðyti leidimo (ir tik po to pirkti bilietà) kelionei traukiniu ið Vilniaus
á Kaiðiadóris, ið kurio dar laukë kelionë iki Èiõbiðkio kelto.

Nacmeèio mokyklos pagal lankymo apyskaitas
Lietuvos centriniame valstybës archyve iðliko ir Musninkø valsèiaus pradþios
mokyklø lankymo apyskaitos. Nors jos nëra tokios iðsamios, kaip 19391940 m. analogiðki dokumentai, bet leidþia kartu su jau ðiame straipsnyje naudotais kitais ðaltiniais
toliau panagrinëti pokyèius, vykusius Musninkø valsèiaus ðvietimo ástaigose. Tiesa,
galima pasinaudoti tik 19411942 m. m. lankymo apyskaitomis. Mat vëliau ið apskrièiø pradþios mokyklø inspekcijø, jose naciams sumaþinus etatus ir neskiriant pakankamø lëðø, jau nebuvo reikalaujama, kad bûtø lankomos visos pradþios mokyklos.
Tad dabar ta paèia eilës tvarka, kaip buvo apibûdintos 19391940 m. m. valsèiaus mokyklos, trumpai sustokime prie kiekvienos ið jø ir prisiminkime jose 1942 m.
pradþioje dirbusius mokytojus, kuriø pavardës uþfiksuotos archyvo ðaltiniuose.
Musninkø pradþios mokykla buvo aplankyta 1942 m. vasario 13 d.73 Lankymo
apyskaitoje uþfiksuota, jog mokyklos pavasariorudens semestro nëra. Visiems moksleiviams mokslas vyko iðtisus metus. Tad pirmàjá skyriø vaikai lankë ir þiemà, nors
paèiø maþiausiø moksleiviø lankomumas sniegingà ir speiguotà 19411942 m. þiemà
buvo blogas. Tai atsispindi ir lankymo apyskaitoje. Mokyklos inspektavimo dienà,
kuri buvo irgi ðalta, pamokose ið 19 pirmojo skyriaus mokiniø tebuvo tik 6. Ne kà
geresnë padëtis buvo ir antrajame skyriuje, kur i 32 vaikø á mokyklà teatëjo 71
1942 m. sausio 13 d. V. Ðarkos pareiðkimas, ten
tik 14. Treèiojo skyriaus pamokose inspat, f. R629, ap. 1, b. 84, l. 195.
pektorius rado beveik pusæ moksleiviø  72 1942 m. sausio 7 d. J. apalui iðduotas paþymëjimas, ten pat, l. 208.
17 ið 39. Ketvirtajame skyriuje buvo ly- 73 Musninkø pradþios mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, b. R-629, ap. 1, b. 26, l. 250.
giai pusë moksleiviø  13 ið 26.
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Minëtà 1942 m. vasario 13 d. ðalèiai ir pusnynai neiðgàsdino tik penktojo ir
ðeðtojo skyriø moksleiviø. Juose dël ðalèio ir blogo oro stigo atitinkamai tik keturiø
(ið 21) ir dviejø (ið 23) mokyklos auklëtiniø.
Apyskaitoje raðoma, jog Musninkø mokyklos trys komplektai ásikûræ valdiðkose
236 m2 ploto patalpose. Tad, lyginant su 19391940 m. m., mokykla buvo ásirengusi
dar vienà klasæ. Likæ du moksleiviø komplektai turëjo dirbti iðsinuomotuose kambariuose. Taèiau 1942 m. mokykloje nebuvo patalpos darbo klasei, nors jai reikalingø
árankiø kai kuriø ir turëjo.
1942 m. vasario mën. Musninkø mokyklos vedëju buvo 27 metø Juozas Norkus, mokytojaujantis devintus metus. J. Norkus buvo baigæs mokytojø seminarijos
keturis kursus. Tuomet mokykloje taip pat dirbo iki sovietø okupacijos Vinkðnabrasèio
mokykloje vedëjavæs Adolfas Vaitkevièius. Trûkstant pedagogø, teko pasitelkti septyniolikmetá jaunuolá Vytautà Kvedaravièiø. 19401941 m. m. jis buvo baigæs gimnazijos klasæ, kurioje mokslas sovietø laikais buvo sutrumpintas vieneriais metais,
o 1941 m. vasarà gavo lankytø mokytojø kursø paþymëjimà. Kiti du pedagogai 
anksèiau mokykloje mokytojavusios Anelë Kilijonaitë ir Sofija Ðarkaitë74.
Nacmeèiu Musninkø pradþios mokykloje mokësi nemaþai vaikø ið vargingai
gyvenanèiø ðeimø. Tais vaikais rûpinosi tiek mokytojai, tiek 1941 m. rudená ásteigtas
tëvø komitetas, kuris ið sukauptø lëðø minëtus moksleivius buvo suðelpæs raðomàja
medþiaga.
Nacmeèio pradþioje dar nebuvo dideliø keblumø dël vadovëliø. Jie Musninkø
mokykloje buvo beveik tokie patys, kaip ir 19391940 m. m. Tik penktajame ir ðeðtajame skyriuose dar buvo naudojama Esmaièio Gamta ir vokieèiø kalbos vadovëlio
Studerus pirmoji dalis. 1942 m. vasario mën. ðeðtàjá skyriø mokë pats vadëjas
J. Norkus, o penktàjá  A. Vaitkevièius.
Èiõbiðkyje, kaip minëta, nacmeèiu nebuvo atkurta iki sovietmeèio atskirai veikusi Èiõbiðkio vaikø prieglaudos pradþios mokykla. Prieglaudos auklëtiniai lankë
Èiõbiðkio baþnytkaimio mokyklà kartu su kitais miestelio ir aplinkiniø kaimø vaikais.
Èiõbiðkio pradþios mokykla buvo inspektuota 1942 m. vasario 10 d.75 Tuomet
ði mokykla buvo ðeðiø komplektø. Penki ið jø buvo iðsibarstæ trijose Èiõbiðkio gyvenvietës vietose, o ðeðtasis  Janioniÿ kaime. Mokykloje veikë penki skyriai.
Èiõbiðkio mokyklos vedëjo pareigas ëjo 33 metø amþiaus Stefanija Mogenytë,
baigusi gimnazijà ir mokytojaujanti deðimtus metus. Èiõbiðkio ir aplinkiniø vietoviø
vaikus taip pat mokë mokytojai Jadvyga ir Juozas Èetrauskai. Jie abu buvo dvideðimt
vieneriø metø jaunuoliai, 1941 m. baigæ Ukmergës mokytojø seminarijà ir Èiõbiðkyje
pradëjæ mokytojo kelià. Dar dvi mokytojos  jau minëtos prieglaudos pradþios mokykloje 19391940 m. m. dirbusios vienuolës Rozalija Liucina Rimðaitë ir Magdalena Stankevièiûtë. Ðeðtasis mokytojas  Petras Bugenis  mokë Janioniø kaime veikusio komplekto vaikus. Janioniÿ filiale buvo tik keturi skyriai. P. Bugeniui buvo trisdeðimt vieneri
metai. Jis buvo baigæs gimnazijà, o mokykloje dirbæs tik trejus metus76.
74
Ten pat.
Kernavºs pradþios mokyklà apskri- 75 Èiobiðkio pradþios mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, l. 180.
ties inspektorius aplankë 1942 m. vasa76
Ten pat.
77
rio 14 d. Tuomet èia buvo tik keturi 77 Kernavës mokyklos lankymo apyskaita, ten pat,
l. 212.
skyriai, kuriø vaikus mokë du mokytojai.
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Abu komplektai veikë toje paèioje graþioje mûrinëje mokykloje. Moksleiviø buvo nedaug. Vizitacijos metu pamokas lankë 42 moksleiviai, tarp kuriø buvo visø keturiø
skyriø auklëtiniai (tebelankë ir dalis pirmojo skyriaus moksleiviø). Dar 15 vaikø turëjo
ateiti á pirmàjá skyriø pavasario pabaigoje. Su jais 19411942 m. m. mokykla turëjo
57 moksleivius.
Tad abiejø Kernavºs mokytojø, tarpusavyje pasidalijusiø skyrius ir jø moksleivius, darbo sàlygos buvo lengvesnës nei daugelio kitø to meto valsèiaus mokytojø. Be to, Kernavës mokytojai galëjo geriau iðmokyti savo auklëtinius, nes galëjo
skirti daugiau dëmesio ir laiko kiekvienam mokiniui. Taèiau mokyklos inspektavimo
dienà dël uþpustyto kelio ir ligos mokykloje nebuvo daugiau kaip pusës vaikø 
26 (ið 42).
Kernavºs mokyklos vedëjo pareigas tuomet ëjo iki 1940 m. sovietø okupacijos
èia mokytojavusi Sofija Jakðtaitë. Ji mokë treèiàjá ir ketvirtàjá skyrius. Antruoju mokytoju dirbo 33 metø Aleksandras Brazdeikis. Jis buvo nevedæs, baigæs mokytojø
seminarijà ir mokytojavæs jau deðimt metø. A. Brazdeikis mokë du þemesniuosius
skyrius.
Lankymo apyskaitoje buvo paþymëta, jog mokykla reikalinga eilinio remonto78.
Vile¤kiðkiø pradþios mokykla tikrinta 1942 m. vasario 18 d.79 Mokykla tebeveikë dviejuose kaimuose. Du komplektai buvo ásikûræ Vile¤kiðkiuose, o treèiasis mokytojas tebedirbo Uþùðiliø filiale (samdomose patalpose), kur mokytojo darbo ir buities sàlygos buvo daug blogesnës.
Mokykloje, kaip minëta, 1941 m. pasikeitë visi trys mokytojai. Tebuvo vienas
patyræs pedagogas. Tai vedëjo pareigas ëjæs 35 metø Èeslovas Ðaduikis. Jis buvo
baigæs mokytojø seminarijà ir turëjo devyneriø metø pedagoginá staþà, gerai mokëjo
lenkø kalbà, silpniau  vokieèiø ir prancûzø.
Taèiau ir È. Ðaduikis padarë didelæ klaidà, ir bûtent mokyklos lankymo dienà.
Dël to inspektorius negalëjo tinkamai atlikti savo uþduoties, nes mokykloje nebuvo
labai daug moksleiviø. Lankymo apyskaitoje apie tai raðoma:
Neþinodamas, jog atostogos atðauktos, vedëjas paleido II. 14 atostogø,
vëliau, suþinojæs, atðaukë vaikus mokyklon, bet visi neatëjo. Be to, daug
vaikø neleido mokyklon, nes neturi kuo apsirengti, apsiauti80.
Vile¤kiðkiuose, kur mokytojai naudojosi dviem valdiðkais butais, antrojo komplekto auklëtinius mokë Antanina Kiðkelytë. Ði 21 metø mergina tik 1941 m. buvo
baigusi mokytojø seminarijà ir mokytojavo tik pirmuosius metus. Darbo mokykloje
naujokë buvo ir Uþùðiliø komplekte mokytojavusi Leonida Meðkelytë. Ji mokë vaikus
vos kelias savaites, nes 1941 m. rudená Uþùðiliø filiale kurá laikà dirbo kita mokytoja
(Maleckaitë), kuriai teko tolokai vaþinëti ið savo gyvenamosios vietos (todël, artëjant
þiemai, atsisakë darbo Uþùðiliuose). L. Meðkelytë teturëjo 17 metø, bet jau buvo baigusi gimnazijà, mokëjo vokieèiø, anglø ir rusø kalbas. Kai ji pradëjo mokyti Uþùðiliø
komplekto vaikus, ðie sugráþo á klasæ po
priverstiniø atostogø ir, ilgà laikà nesant 7879 Ten pat.
Vileikiðkiø pradþios mokyklos lankymo apyskaimokytojo, buvo praleidæ net 40 mokslo
ta, ten pat, l. 278.
80
Ten pat.
dienø.
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Kitas mokytojø ir tëvø komiteto, iðrinkto 1941 m. lapkrièio 23 d., rûpestis buvo
suteikti paramà vaikams ið neturtingø ðeimø. Tad komiteto pirmajame susirinkime
rûpintasi gauti leidimà pirkti rûbø ir avalynës neturtingiesiems mokiniams81.
Vínkðnabrasèio kaimo vardu toliau vadinta (bet pastatà turëjusi Vinde¤kiuose)
pradþios mokykla 19411942 m. m., lyginant su 19391940 m. m. (kai mokykla buvo
dvikomplektë), buvo iðsiplëtusi. Joje dirbo trys mokytojai. Du komplektai veikë Vinde¤kiø kaime, o treèiasis  Juodónyse. Ukmergºs apskrities pradþios mokyklø inspektorius ðià mokyklà aplankë 1942 m. vasario 17 d.82
Vinde¤kiuose, kur mokykloje buvo ir du butai mokytojams, tuomet dirbo vedëjas
Bronius Þebrauskas ir jau kelerius metus èia mokytojaujantis Leonardas Ðatas. B. Þebrauskas Vínkðnabrasèio mokykloje pradëjo dirbti tik 1941 m. rudená. Tai buvo 38 metø
amþiaus ir 17 metø pedagoginá staþà turintis mokytojas (iðsilavinimas  dvimeèiai
mokytojø kursai).
Vinde¤kiø kaime veikiantys komplektai dirbo pagal nesemestrinæ mokyklos lankymo sistemà. B. Þebrauskas mokë treèiàjá ir ketvirtàjá skyriø. L. Ðato pamokose ir
þiemà sëdëjo ne tik antrojo, bet ir pirmojo skyriaus auklëtiniai.
Didesná krûvá turëjo Juodónyse samdytose patalpose dirbæs treèiasis mokyklos
pedagogas Edmundas Navickas. Jo klasës moksleiviai mokyklà lankë pagal semestrinæ tvarkà. Tad mokyklos vizitacijos metu E. Navickas mokë tik antràjá, treèiàjá ir
ketvirtàjá skyriø, o maþiausieji pradinukai laukë savo pavasarinio semestro. Vyriðkame mokyklos pedagogø kolektyve E. Navickas buvo vyriausias  51 m. amþiaus.
Bet mokytojavæs buvo tik septynerius metus. Petrapilyje jis buvo baigæs mokytojø
instituto du kursus ir mokytojø seminarijà83.
Vínkðnabrasèio mokykloje tëvø komitetas, kaip ir Vile¤kiðkiuose, iðrinktas 1941 m.
lapkrièio 23 d. Tëvø susirinkimuose buvo svarstomi mokyklos lankymo ir neturtingø
moksleiviø ðelpimo klausimai.
Pigóniø pradþios mokykla nacmeèiu buvo aplankyta 1942 m. vasario 12 d.84
Ji tebebuvo trikomplektë ir iðsibarsèiusi trijuose kaimuose, kuriuose nuomojosi patalpas klasëms.
Net dvi Pigóniø mokyklos mokytojos pedagoginá darbà dirbo pirmuosius metus. Viena jø  Elena Keblaitë  ëjo ir vedëjo pareigas. E. Keblaitei, baigusiai mokytojø seminarijoje keturis kursus, buvo dvideðimt vieneri. Toká patá mokytojo cenzà
turëjo ir devyniolikmetë Genovaitë Mikalauskaitë.
Gerokai vyresnis Pranas Didþiûnas (38 m. amþiaus) teturëjo tik dvejø metø
mokytojo darbo patirtá. Jis buvo baigæs mokytojø seminarijos tris kursus. Pigóniø
mokyklos filiale Lapìliø kaime P. Didþiûnas pradëjo mokytojauti tik 1941 m. paèioje
pabaigoje ar 1942 m. sausio mën. pradþioje85.
Tad Pigoniø mokykloje 1942 m.
pradþioje, palyginus su 1941 m. pava- 81
Ten pat.
82
sariu, buvo pasikeitæ visi mokytojai.
Vinkðnabrasèio pradþios mokyklos lankymo apyVièi¿nø mokykla tos paèios ins- 83 skaita, ten pat, l. 280.
Ten pat.
pekcinës kelionës metu buvo aplankyta 84 Pigoniø pradþios mokyklos lankymo apyskaita,
ten pat, l. 252.
1942 m. vasario 14 d.86 Tuo metu ði pra85
Ten pat.
dþios mokykla buvo tik vienakomplektë, 86 Viciûnø pradþios mokyklos lankymo apyskaita,
nebeturëjo anksèiau Kunigíðkiø kaime
ten pat, l. 274.
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buvusio flilialinio komplekto. Kaip jau minëta, mokykla 1940 m. ásikûrë dar Nepriklausomybës laikotarpio paèioje pabaigoje statytame pastate, kuriame buvo árengti
net du butai mokytojams. Vis dar vienintelis komplektas mokësi didelëje 52,65 m2
dydþio klasëje.
1942 m. pradþioje Vièi¿nø mokykloje tebedirbo tas pats Stasys Usavièius,
mokytojavæs èia ir iki sovietø okupacijos. Ðio mokytojo kruopðtumas atsispindëjo
ir lankymo apyskaitoje. Mat mokykla tebuvo praleidusi vos vienà mokslo dienà,
kai dël nepalankaus oro neatëjo daug moksleiviø. 19411942 m. m. S. Usavièius
mokë 46 vaikus. Ið jø 12 lankë pavasariorudens semestrà, o ið 34 þieminukø
inspektoriaus lankymosi metu tebuvo vos 12: 4 vaikai neatëjo á pamokas dël ligos,
kiti  daugiausia dël uþpustytø keliø; ðeði auklëtiniai jau senokai nelankë pamokø
ir jø tëvams mokytojas buvo nusiuntæs pakartotinius raginimus, o valsèiaus virðaièiui  raðtus, kuriais praðë nubausti tëvus, nesudaranèius vaikams sàlygø lankyti mokyklà87.
Kaimônø pradþios mokykloje, kaip ir anksèiau, nepaisant joje árengtø dviejø
valdiðkø klasiø, teveikë vienas komplektas. 1941 m. mokslo metai prasidëjo rugsëjo
1 d. Mokyklos vedëju ir mokytoju tebebuvo Jonas Piðkinas. Jo auklëtiniai 1941
1942 m. m. mokyklà lankë semestrine tvarka. Þiemà pamokas turëjo lankyti 40 moksleiviø, taèiau 1942 m. vasario 14 d., kai mokykloje lankësi inspektorius, nebuvo net
17 vaikø. Lankymo apyskaitoje nurodyta ir dvi svarbiausios neatvykimo prieþastys 
dël uþpustyto kelio ir ligø88. 19411942 m. m. Kaimônø mokykla turëjo 65 moksleivius, nes dar 25 pirmojo skyriaus vaikai lankë mokyklà pavasariorudens semestrø
metu.

Mokytojø kaita 19421944 metais
1942 m. vasarà ir rudená Musninkø valsèiuje vël pasikeitë nemaþai mokytojø.
Musninkø pradþios mokyklà paliko (buvo atleistas ið mokytojo pareigø) Vytautas
Kvedaravièius (jo gimtinë buvo Ðirvintÿ kraðte, netolimame Lemantauèiznos dvare,
buvusiame Gélvonø valsèiuje), o Èiõbiðkyje mokytojavusi Stefanija Mogenytë tarnybos
reikalu buvo perkelta á Laidagaliÿ pradþios mokyklà89.
Beje, abu ðie mokytojai ir Kernavºs mokytoja Sofija Jakðtaitë buvo átraukti á
1942 m. geguþës 30 d. Ukmergºs apskr. pradþios mokyklø mokytojø, keltinø á
Vilniaus srities pradþios mokyklas, sàraðà90. Vykti á tuomet prie Lietuvos generalinës
srities prijungtas Svyriø ir Aðmenõs apskritis, Benekãiniø ir Vídþiø valsèius ir kitas
Rytø Lietuvos vietoves daugiausia buvo kalbinami jaunesni, ðeimos neturëjæ mokytojai ir bent kiek mokantys slavø kalbø. Taèiau ten laukë sunkios gyvenimo ir
darbo sàlygos, todël beveik visose Lietuvos apskrityse vykusi patriotinë agitacija,
skatinusi vykti á iðplëstà Vilniaus sritá ir ten darbuotis, kad per mokyklas ir nutautëjusiø vietoviø gyventojø mokomus vaikus bûtø gràþintas lietuviø kalbos vartojimas, ne visur buvo sëkminga ir sklandi. Ukmergºs apskritis buvo tarp tø, ið 87
Ten pat.
kuriø buvo komandiruota maþiausiai mo- 88 Kaimynø pradþios mokyklos lankymo apyskaikytojø. Neretai á Ðvietimo vadybai nu- 89 ta, ten pat, l. 206.
1942 m. liepos 17 d. Ðvietimo vadybos Pradþios
siøstø kandidatø sàraðus buvo áraðomi
mokslo departamento raðtas, ten pat, b. 84, l. 118.
asmenys, dar nepareiðkæ noro vykti ir 90 1942 m. geguþës 30 d. sàraðas, ten pat, l. 272.
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tinkami tik pagal anketinius duomenis. Kiti, daugiau suþinojæ apie bûsimus sunkumus, persigalvodavo.
Taip atsitiko ir su V. Kvedaravièium. Jis, spiriamas vykti, 1942 m. birþelio
15 d. pareiðkime iðdëstë tam trukdanèias prieþastis:
1. Esu per jaunas dirbti ðá sunkø darbà (gim. 1924 m.). 2. Nemoku
pakankamai lenkø kalbos, kad galëèiau sëkmingai bendraut su vietos
mokiniais. 3. Ðiuo metu mano sveikata smarkiai pakrikusi / /. 4. Su
man skiriama alga (geguþës mën. gavau 52 RM) nemanau pragyventi
ne tik Vilniaus kraðte, bet ir ðiek tiek toliau nuo savo namø (tëviðkës)91.
Atrodo, jog apskrities inspekcija nenusileido, ir V. Kvedaravièius galiausiai
iðvis atsisakë mokytojo darbo. O keltis á Vilniaus sritá kalbintos S. Mogenytë ir S. Jakðtaitë
labiau norëjo patekti á Vilniaus miestà, o ne á kaimo mokyklà92.
S. Jakðtaitë raðë:
Praðau paskirti mane á Vilniaus miestà, nes ten gyvena mano brolis,
sesuostudentë, mano ðelpiama. Be to, ir pati dar galëèiau pastudijuoti. Jei Vilniuje nebûtø galima, tai tada praðau skirti á Maiðiagalà,
Rieðæ ar kità artimesná miestelá, nes turiu senus tëvus, pas kuriuos
nors atostogoms norëèiau parvaþiuoti, o su tolimesnëm vietovëm labai
sunku susisiekti93.
Panaðus ir tà paèià dienà raðytas S. Mogenytës pareiðkimas:
Pageidauju dirbt Vilniaus miesto pradþ. mokykloje mokytoja, nes
kitur bûtø labai sunku dël lenkø kalbos, kurios praktiðkai vartoti
nemoku, tik suprantu kas kalbama. Vilniuje gyvena brolis, tai ekonomiðkais sumetimais man irgi bûtø lengviau94.
Tad, atrodo, ið Musninkø valsèiaus, kuriame irgi nuolat atsirasdavo vakuojanèiø mokytojø vietø tiek 1942, tiek 1943 m., dirbti á Vilniaus sritá iðvyko tik S. Mogenytë.
Nuo 1942 m. vasaros Èiõbiðkyje nebemokytojavo ir P. Bugenis. Jis neturëjo
reikiamo mokslo cenzo ir dirbo laisvai samdomu mokytoju. 1942 m. ið tokiø mokytojø buvo reikalaujama, jei jie nestudijuoja, kad lankytø mokytojø kursus. Taèiau
nei viena, nei antra P. Bugeniui nepavyko padaryti (dël ávairiø prieþasèiø ir ðià
vasarà negalëjau lankyti pedagoginiø kursø), o gal ir dar kaþkuo neátiko kolegoms
ir inspektoriams. Todël á jo praðymà tarnybos laikà pratæsti ligðiolinëmis sàlygomis
1942/43 mokslo metams Ukmergºs apskr.
pradþios mokyklø inspekcija reagavo 91
V. Kvedaravièiaus pareiðkimas, ten pat, l. 280.
92
taip:
Min. sàraðas, ten pat, l. 272.

1942 m. geguþës 25 d. S. Jakðtaitës pareiðkimas
Ukmergës apskr. pradþios mokyklø vyr. inspektoriui, ten pat, l. 274.
94
Ten pat, l. 278.
93

Jis yra baigæs 1931 m. gimnazijà, bet nesistengia ásigyti mokytojo cenzo. Atrodo, uþ-
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imama vieta nesiinteresuoja. Mokymo ir auklëjimo darbà dirbo neenergingai ir vos patenkinamai. Jo darbe jauèiama apatija ir sustingimas95.
Pradþios mokslo departamento direktorius S. Jakðtas reagavo trumpa rezoliucija: Pasiûlyti persikelti kitur, o jei nesutiktø,  atleisti96.
Galbût Ukmergës inspektoriai tuomet persistengë (P. Bugenis nuo 1942 m. liepos 1 d. perkeltas á nuoðalià Perelõzø mokyklà Gélvonø valsèiuje, o dar po keturiø
mënesiø  á Pùsnës mokyklà Giedrãièiø vls.), nes ir 1942 m. lapkrièio 1 d. Ukmergºs
apskrities pradþios mokyklose ið 25 vakuojanèiø vietø net ðeðios buvo Musninkø
valsèiuje97. Po vienà mokytojà trûko Èiõbiðkio, Pigóniø, Vile¤kiðkiø, Mùsninkø, Kernavºs ir Kaimônø mokyklose.
Atrodo, jog i jø trûkstamas mokytojas anksèiausiai atsirado Vile¤kiðkiø mokykloje, kurios pavadinimas inspekcijos jau á Vilniø atsiøstame sàraðe buvo perbrauktas pieðtuku. Tuo mokytoju tapo Musninkø miestelyje 1921 m. gimusi Marija Vagonytë, kuri 1935 m. baigë keturklasæ progimnazijà, o 1937 m.  buhalterijos kursus.
Ji laikinai eiti jaunesniojo mokytojo pareigas Vile¤kiðkiø mokykloje pradëjo 1942 m.
gruodþio 1 d.98
O á Èiõbiðkio mokyklà ið Meil¾nø pradþios mokyklos (Sîesikø vls.) atkeltas
Jonas Adamonis Èiõbiðkyje mokytojavo vos mënesá ir nuo 1942 m. spalio 1 d. iðvis
pasitraukë ið mokytojo pareigø99.
Be to, nuo 1942 m. spalio 1 d. ið Mùsninkø mokyklos á Þukliùs (Pabãisko
vls.) vedëjauti buvo nukeltas Adolfas Vaitkevièius. Já Musninkø pradþios mokykloje
pakeitë iki tol Kernavëjê mokytojavæs Aleksandras Brazdeikis (jis, beje, buvo gimæs
1907 m. JAV)100.
1942 m. vasarà Pigóniø mokyklos mokytoja Genovaitë Mikalauskaitë persikëlë á Dovýdiðkiø mokyklà (Déltuvos vls.).
Kad iðsikëlusius ar pasitraukusius mokytojus neiðkart pavykdavo pakeisti
kitais, rodo pavyzdys su á Pigónis nuo 1942 m. rugsëjo 21 d. paskirta kà tik mokytojø seminarijà baigusia Albina Ðileikaite. Ji neatvyko á Pigóniø mokyklà ir buvo
atleista ið mokytojo pareigø, jø net nepradëjusi eiti101.
Á Vile¤kiðkiø mokyklà nenuvyko ir
á jà paskirta mokytojø seminarijos absolventë Marija Vasiliauskaitë (gim. 1924 m. 95 1942 m. liepos 11 d. Ukmergës apskr. pradþios
mokyklø vyr. inspektoriaus raðtas Pradþios mokslo
Gélvonø vls., Moliupës vnk.). Taèiau M. Vadepartamentui, ten pat, l. 297.
siliauskaitë, Pradþios mokslo departamen- 96 Ten pat.
tui sutikus, kitu generalinio tarëjo ásaky- 97 Nuo 1942 m. lapkrièio 1 d. laisvø vietø Ukmergës apskr. pradþios mokyklose sàraðas, ten pat,
mu tapo Neveroniÿ pradþios mokyklos
l. 231.
mokytoja savo gimtajame valsèiuje. Èia ji 98 1942 m. lapkrièio 26 d. ðvietimo generalinio tapradëjo dirbti nuo rugsëjo 21 d., nors pa- 99 rëjo ásakymo iðtrauka, ten pat, l. 18.
1942 m. rugsëjo 29 d. ásakymo iðtrauka, ten pat,
skyrimo pakeitimo formalumai buvo atl. 52.
100
Ten pat.
likti daugiau kaip po mënesio102.
101
1942 m. spalio 27 d. Ukmergës apskr. pradþios
Á Èiõbiðkio mokyklà nuo 1942 m.
mokyklø mokytojø këlimo ir atleidimo projektas, ten pat, l. 36.
rugsëjo 1 d. atvyko dirbti anksèiau èia
102
Ten pat.
103
mokytojavusi Adelë Einorienë . A. Ei- 103 1942 m. rugpjûèio 29 d. ðvietimo generalinio tarëjo ásakymo iðtrauka, ten pat, l. 76.
norienë, nelikus vedëjos S. Mogenytës, bu658
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vo paskirta á vedëjo pareigas. Taèiau jas ëjo tik du mënesius. Nuo lapkrièio 1 d.
A. Einorienë jau tik mokytojavo, o vedëjo pareigas perëmë Juozas Èetrauskas104.
Tad dël mokytojø kaitos Musninkø pradþios mokyklose ir 1942 m. rudená buvo
nemaþai permainø, kilo ávairiø keblumø, o kai kuriø komplektø moksleiviai, nesant
pavaduojanèio mokytojo, turëjo priverstinai atostogauti.
1943 m. pabaigoje sudarytas Ukmergës apskr. pradþios mokyklø mokytojø sà105
raðas rodo ir naujus kadrø pokyèius Musninkø valsèiuje nuo 1942 m. pabaigos.
1943 m. pabaigoje Musninkø pradþios mokykloje kartu su senbuve A. Kilijonaite mokytojavo anksèiau Kernavëje dirbæ Sofija Jakðtaitë, Elena Ðirvinskienë, Pranas Barcis, Albertas Kitkauskas. 19431944 m. m. pradëjæ mokytojauti Juozas Norkus
ir Aleksandras Brazdeikis, atrodo, pasitraukë þiemos pradþioje, nes jø pavardës iðbrauktos pieðtuku106.
Èiõbiðkio mokykloje pokyèiø, palyginus su 1942 m., buvo maþiau. Èia mokytojavo abu Èetrauskai, Adelë Einorienë, Magdalena Stankevièiûtë, Juozas Ðapalas ir
Juozas Puzonas (pastarasis pradëjo mokyti vaikus tik 1943 m. pabaigoje). Kernavºs
pradþios mokykloje dirbo mokytojø Stasës ir Jono Rudzinskø ðeima. Vile¤kiðkiø mokykloje antrus metus mokytojaujanèiam vedëjui Èeslovui Ðaduikiui talkino mokytojos
Ona Vitkûnaitë ir Janina Dirþienë. Vínkðnabrasèio mokyklos vedëjas Bronius Þebrauskas atsisveikino su mokykla jau prasidëjus 19431944 m. m. Dar trumpiau èia
mokytoja dirbo Antanina Galiauskaitë. Vínkðnabrasèio vardu vadintoje mokykloje
tebemokytojavo Leonardas Ðatas. Naujø mokytojø pavardës paraðytos ties Pigóniø
mokyklos pavadinimu  Aldona Sakalauskaitë ir Janina Stravinskaitë. Vièi¿nø mokykloje su dideliu vaikø bûriu tebedirbo senbuvis Stasys Usavièius. Kaimônø mokykloje tuomet jau veikë abu komplektai, kuriø auklëtinius kartu su ilgameèiu jos
vedëju Jonu Piðkinu mokë Marija Vagonytë107.
1943 m. pabaigoje ir 1944 m. pradþioje Lietuvoje darësi vis sunkiau surasti
þmoniø, kurie galëtø uþimti dël vienø ar kitø prieþasèiø pasitraukusiø ið darbo
mokytojø vietas pradþios mokyklose. 1944 m. pavasario viduryje dël pedagogø stokos
laikinai nebuvo po vienà mokytojà Vínkðnabrasèio (Vinde¤kiø), Vile¤kiðkiø ir Pigóniø
pradþios mokyklose. Dël mokytojø stokos ir Lietuvà administravusio naciø generalkomisaro Adriano Rentelno reikalavimo suglausti pradþios mokyklø moksleivius
(t. y. kiekvieno komplekto mokytojui mokyti daugiau vaikø) taip ir nebuvo paskirtas
mokytojas á nuo 1941 m. vasaros vakuojantá komplektà Vièi¿nø mokykloje. Taèiau
visos valsèiaus mokyklos veikë. Esant galimybei, ir didesnëje mokykloje laikinai be
mokytojo likusio komplekto vaikus paglobodavo kiti mokytojai. Kartais trumpam galëdavo padëti ið Ukmergºs inspekcijos atsiøstas atsargos mokytojas.

Nacmeèio mokyklø veiklos ypatybës

Naciø okupacijos metais mokyklø sëkmë labiausiai priklausë nuo vietos savivaldybës pastangø, nes valsèiai ðvietimo reikalams ið apskrities ástaigø ir centriniø
Lietuvos ástaigø gaudavo maþiau lëðø ir kitokios paramos. Ir Ukmergës apskrities
valdyba galëjo maþiau skirti lëðø Musninkø valsèiui, kuriam paèioje nacmeèio 104 Ten pat, l. 37.
105
pradþioje vadovavo virðaitis Petras Gri- 106 Ten pat, ap. 2, b. 163, l. 108112.
Ten pat.
107
gas, o vëliau  Jonas Bareika.
Ten pat.
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Pradþios mokyklø mokytojams tik algas mokëjo Ðvietimo vadybos þinioje buvusios apskrities pradþios mokyklø inspekcijos, turëjusios buhalterius. Kiti mokyklø
iðlaikymo rûpesèiai gulë ant Musninkø valsèiaus savivaldybiø tarnautojø, paèiø mokytojø, taip pat seniûnø, renkamø ar skiriamø tarpininkauti tarp seniûnijos bendruomeniø (jas sudarydavo keli kaimai) peèiø. Jiems neretai tekdavo ieðkoti naujo mokytojo ar prikalbinti koká nors þmogø, kuris galëdavo bent metus mokyti be mokytojo
likusio komplekto vaikus. Be to, reikëjo rûpintis mokyklø prieþiûra, remontu, kuru,
o neturint mokyklai statyto ar jai atiduoto pastato  ir patalpø klasëms bei mokytojo
butams nuoma.
Ið valsèiaus savivaldybës biudþeto buvo skiriama lëðø mokyklos sargø, kurie
rûpinosi ir mokyklos ðvara, algoms, papildomoms iðlaidoms, susijusioms su samdomø patalpø nuoma, apðvietimu, beturèiø vaikø aprûpinimu vadovëliais, mokymo
priemonëmis ir kt. Naciams ribojant ástaigoms skiriamà kurà (daugiausia kûrendavo
malkomis), daugelyje Lietuvos valsèiø þiemà ir kitu ðaltu metu mokyklose dël malkø
stokos kartais kuriam laikui net nutrûkdavo pamokos. Dël darbo samdomose patalpose ir mokytojø kaitos ne viskas sklandþiai mokyklose vyko 19411944 m. ir Musninkø valsèiaus mokyklose, taèiau jos viskuo buvo tradiciðkai aprûpinamos neblogai.
Valsèiaus savivaldybës tarnautojai ir paþangesni ûkininkai aiðkiai suvokë, jog
nacmeèiu, kai vokieèiø okupacinës valdþios ástaigos neleido atsikurti daugeliui iki
1940 m. veikusiø visuomenës ir kultûros organizacijø, pradþios mokyklos ir jø mokytojai atliko didelá kultûros á kaimo sodybas neðëjø vaidmená. Nuo mokytojo aktyvumo priklausë, kiek mëgëjiðkø spektakliø, koncertø, istoriniø datø ir þymiø þmoniø
sukakèiø minëjimø bei kitø kultûros renginiø surengs jo vadovaujami auklëtiniai,
kaip á mokyklos ir aplinkiniø vietoviø kultûrinæ ðvietëjiðkà veiklà ásitrauks kiti kaimo
ðviesuoliai. Tokia veikla ypaè buvo svarbi tose Musninkø valsèiaus vietovëse, kur
tebebuvo ryðkûs nutautëjimo padariniai. Jose mokytojams buvo sunkiau susilaukti
paramos ið vietos gyventojø. Tuomet tais mokytojais labiau reikëjo rûpintis valsèiaus
savivaldybei.
O materialinë parama, ypaè maisto produktais, nacmeèio mokytojui buvo reikalinga. Menkas ir kaskart savo perkamàjà vertæ prarandanèiomis vokiðkomis reichsmarkëmis gaunamas uþdarbis neuþtikrino bent kiek normalesnio mokytojo pragyvenimo. Retas mokytojas galëjo pasinaudoti mokyklai skirtu þemës sklypu, kuris
daþniausiai buvo iðnuomojamas kokiam nors ûkininkui. Tad daugumai mokytojø,
jeigu jie patys nesivertë þemës ûkiu ar negaudavo maisto siuntø ið savo giminaièiø,
teko pasikliauti moksleiviø tëvø teikiama parama maisto produktais ir kita pagalba.
Tik jos dëka ið tolimesniø vietoviø atvykæ mokytojai galëjo iðsaugoti ne tik darbingumà, bet ir entuziazmà uþklasinei ir uþmokyklinei veiklai. Virðaitis ir ûkininkai
þinojo, jog turgaus kaina mokytojo mënesinës algos galëjo uþtekti vos vienam kilogramui sviesto nusipirkti. O pagal tarnautojams duodamas korteles nedaug kà buvo
galima ásigyti, nes kaskart vis labiau trûkdavo paèiø elementariausiø prekiø. Be to,
ne Musninkuose, o kitoje valsèiaus kaimo mokykloje dirbantis mokytojas dël kasdieniniø pamokø (ðeðias dienas per savaitæ) retai nuvykdavo á miestelá ir turëjo maþai
galimybiø tomis kortelëmis pasinaudoti.
Svarbiais mokytojø pagalbininkais buvo ir katalikø baþnyèios kunigai, kurie
Musninkø valsèiuje, kaip èia buvo áprasta iki 1940 m., aktyviai reiðkësi ðvietëjiðkos
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bei patriotinës veiklos ávairiuose baruose. Jie taip pat ragino parapijieèius teikti ámanomà paramà savo vaikø mokytojams. Be to, katalikø kunigai tiesiogiai auklëjo pradþios mokyklø vaikus, diegë jiems religingumà ir dorovingumà. Kunigai su mokytojais buvo tarp aktyviausiø blaivybës judëjimo, kuris ypaè didelá mastà ágavo 1944 m.
pradþioje, organizatoriø. 1941 m. rudená á mokyklas buvo sugràþintos tikybos pamokos, nors tam naciø pareigûnai ið pradþiø prieðinosi  ilgai nedavë formalaus
leidimo, o paskui vilkino netgi simboliðkà apmokëjimà uþ ðias pamokas pradþios
mokyklose. Tad kurá laikà jas dëstæ dvasininkai net nebuvo patvirtinti oficialiai.
1941 m. gruodþio mën. sudarytas Ukmergës apskr. pradþios mokyklø tikybos mokytojø sàraðas Ðvietimo vadyboje buvo patvirtintas tik 1942 m. sausio 8 d. Sàraðe 
44 katalikø kunigø pavardës. Tikybos pamokas turëjo dar du sentikiø ðventikai. Be
dvasininkø, tikybà dëstë ir 24 mokytojai pasaulieèiai108. Vëliau á tikybos dëstymo
darbà pradþios mokyklose ásitraukë dar du katalikø kunigai ir vienas staèiatikiø
dvasininkas. Mat dvasininkai vieni patys neástengë su tikybos pamokomis apvaþiuoti
visø parapijos mokyklø. Taèiau Musninkø valsèiuje kunigai, ypaè nacmeèio pirmaisiais mokslo metais, padëti vesti tikybos pamokas mokytojø nepraðë.
19411942 m. m. Musninkø, Vínkðnabrasèio, Vile¤kiðkiø ir Kaimônø mokyklose tikybà dëstë kun. Petras Budrauskas. Èiõbiðkio, Pigóniø mokyklose ir kaimyninio
Gélvonø valsèiaus Juknoniÿ mokykloje religiniu auklëjimu rûpinosi Èiõbiðkio kun.
J. Kamarauskas. Kernavºs kun. Zenonui Bauþiui teko mokyti vaikus ne tik Kernavºs,
bet taip pat Vièi¿nø ir Pigóniø pradþios mokyklose. Sentikiø nastavninkas Vasilijus
Michailovas vaikus ið sentikiø ðeimø mokë Vínkðnabrasèio mokykloje109.
19411944 m. mokytojø darbà apsunkino vadovëliø stoka. Jø buvo iðspausdinta
labai nedaug, nes ir jau parengtiems leisti naujiems vadovëliams naciø pareigûnai
daþnai neduodavo arba leidimo, arba reikalingo popieriaus kiekio. Taip pat stigo
paèiø paparasèiausiø mokymo priemoniø. Neretai moksleiviai raðë ant senø blankø
ir kitø ástaigoms nereikalingø lapø.
Mokytojui sunku buvo mokyti komplektà, kuriame buvo daug auklëtiniø ir dar
ið visø keturiø skyriø. Pavyzdþiui, 19421943 m. m. pradþioje kelis mënesius, kol
á Kaimônø mokyklà buvo paskirtas antras mokytojas, ypaè sunki buvo mokytojo ir
vedëjo J. Piðkino dalia. Mat jis, atsiliepdamas á ðvietimo vadovybës raginimus ir
tikëdamasis greitai sulaukti kito mokytojo, pradëjo mokyti vienu metu visø keturiø
skyriø vaikus. 1942 m. spalio 9 d. J. Piðkinas Ukmergës apskr. Pradþios mokyklø
inspekcijai raðë:
Kaimynø prad. mokykloje IIV skyriuose mokosi 69 mokiniai. Dirbu
iðtisine mokymo sistema su abiejø komplektø mokiniais. Dirbti su visais
mokiniais vienam gan sunku ir mokymo vaisiai menki. Praeitais mokslo
metais Ðvietimo Vadyba mano vedamosios mokyklos antrà mokytojà
perkëlë á Meilûnø pr. m., Vilniaus apskrt., kurioje buvo vos 10 mokiniø,
bet man nepraneðta apie mano vedamosios mokyklos komplektø skaièiø.
Dirbau ik ðiol vienas uþ du.
Praðau Ponà Inspektoriø, jei veikia 108 19411942 m. m. Ukmergës apskr. pradþios mokyklø patvirtinti tikybos dëstytojai, ten pat, ap. 1,
vienas komplektas, atgaivinti antrà. Dviems
b. 84, l. 498.
komplektams patalpos yra savos ir geros ir 109 Ten pat.
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palikti vienà komplektà bûtø klaidinga, kai ðios mokyklos apylinkës
vaikø skaièius didelis, ir dalá vaikø perleisti á kaimyninæ mokyklà,
kurioje anksèiau veikë tik vienas komplektas. /.../110
Ið Pradþios mokslo departamento atsakymo Ukmergës apskr. pradþios mokyklø
vyr. inspektoriui suþinome, kad tuomet paminëta Meil¾nø mokykla, buvusi tik uþ
1,5 km nuo Kaimônø mokyklos, jau nebeveikë ir á Kaimônø mokyklà leista skirti antrà
mokytojà111.
Taip Kaimônø mokykloje buvo iðtaisytas savotiðkas inspektoriø darbo brokas,
kai nebuvo tinkamai iðnaudojamos mokyklai ir jos mokytojø butams árengtos patalpos. Daugelio kitø Musninkø valsèiaus nacmeèio mokytojø darbo ir buities sàlygos
buvo blogesnës ir savo pareigoms atlikti reikëjo ne tik pedagoginiø sugebëjimø ir
þiniø, bet ir atsidavimo mokytojo darbui ir net pasiaukojimo.
19411944 m. mokytojus vargino ir ávairios naciø pareigûnø sugalvotos prievolës. Jie ne tik suraðinëjo savo mokyklos apylinkës þmones per 1942 m. geguþës
27 d. vykdytà Lietuvos generalinës srities gyventojø suraðymà, bet ir vëliau ne vienà
dienà suraðinëjo þemës ûkio pasëlius. 1942 m. vasarà atostogaujantiems mokytojams,
kaip ir kitø ástaigø tarnautojams, buvo ávesta þemës ûkio darbø prievolë. Gerai, kad
jà daugeliui pedagogø pavyko atlikti savo tëvø ar giminaièiø ûkiuose. Daliai mokytojø teko patirti ir kuro paruoðimo prievolës sunkumus.
Tad naciø okupacijos metø mokytojo dalia nebuvo lengva. Bet 19411944 m.
Musninkø pradþios mokyklose mokytojo mokymo ir auklëjimo darbe nevarþë tokie
reiðkiniai, kaip 19401941 m. ir vëliau (po nacmeèio) já suverþusios sovietinës ideologijos ir ateizmo raðytos ir neraðytos instrukcijos, rusifikacija ir kt. Nacmeèiu á
ðvietimo sistemà vokieèiø pareigûnai germanizacijos nesugebëjo ádiegti, o nacionalistinei ideologijai buvo pasiprieðinta. Nors naciai siekë ávesti vokieèiø kalbà jau
pirmuosiuose pradþios mokyklos skyriuose, bet ji buvo dëstoma tik penktajame ir
ðeðtajame skyriuose (po 4 savaitines pamokas). Kitos disciplinos pirmuosiuose keturiuose skyriuose buvo: tikyba, lietuviø kalba, skaièiavimas, tëvynës ir aplinkos paþinimas. Nuo penktojo skyriaus uþsiëmimai buvo susieti su aplinkos, pasaulio ir
praeities paþinimu, jie pasidarydavo sudëtingesni ir bûdavo iðskaidomi á atskiras
disciplinas  istorijos, geografijos ir gamtos paþinimo pamokas. Penktajame skyriuje
buvo ir pilietinio lavinimo pamokos112.

Iðvados
1. 19181940 m. laikotarpio pabaigoje Musninkø valsèiaus pradþios mokyklose
daugelio besimokiusiø vaikø gimtoji kalba buvo ne lietuviø, bet vietinë slavø kalbø
tarmë. Todël mokytojai atliko didelá darbà mokydami jaunuolius valstybinës kalbos.
Mokyklose maþëjo nekvalifikuotø mokytojø. To meto pradþios mokyklos buvo ir reikðmingi kaimø bendruomeniø kultûros þidiniai. 19391940 m. m. rugsëjo 1 d. Musninkø valsèiuje veikë 9 pradþios mokyklos su 24 komplektais (klasëmis), ið kuriø 110 Min. raðtas, ten pat, l. 251.
6 veikë kaip filialai kituose kaimuose. 111 1942 m. lapkrièio 3 d. Pradþios mokslo departamento raðtas, ten pat, l. 249.
Tad mokyklø ar jø filialiniø komplektø, 112 19411942 m. m. pradþios mokyklø pamokø
lentelë, ten pat, f. 1534, ap. 5, b. 328, l. 20.
kuriø dalis veikë samdytose patalpose,
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bûta 14-oje gyvenvieèiø (Èiobiðkyje buvo dvi mokyklos). Buvo statomi specialiai mokykloms skirti pastatai arba ruoðiamasi juos statyti. Bet viskà sustabdë pirmoji sovietø
okupacija.
2. 1940 m. okupuotoje Lietuvoje mokslo metai kaimo vietovëse prasidëjo vëliau
negu áprasta  tik rugsëjo 16 d. Musninkø valsèiaus mokyklose, kaip ir visose Lietuvos mokyklose, vyko didelë mokytojø kaita. Bet tuo laikotarpiu valsèiaus pradþios
mokyklos, nors ir ðiurkðèiai sovietizuojamos, mokytojø ir moksleiviø tëvø pastangomis atliko rezistenciná vaidmená. Dël to ið valsèiaus pradþios mokyklø net deðimt
mokytojø (ið 26) buvo iðtremta per 1941 m. birþelio mën. bolðevikø vykdytus masinius
Lietuvos gyventojø trëmimus.
3. 19401941 m. m. Musninkø pradþios mokykloje, kaip ir anksèiau, veikë
penki komplektai. Èiobiðkyje prieð mokslo metø pradþià abi pradþios mokyklos buvo
sujungtos. Èia veikusi pradþios mokykla (áskaitant ir filialiná komplektà Janioniø
kaime), kurioje nuo 1940 m. spalio 16 d. buvo atidarytas ðeðtasis komplektas, buvo
didþiausia (mokytojø skaièiumi) Musninkø valsèiuje. Tai buvo dvideimt etasis
komplektas valsèiuje. Planuota, kad Èiobiðkio ir Musninkø pradþios mokyklos 1942
ar 1943 m. taps nepilnomis vidurinëmis mokyklomis.
4. 19411942 m. m., nepaisant su karu ir naciø okupacija susijusiø sunkumø,
Musninkø valsèiaus mokyklose prasidëjo kaip ir iki 1940 m. sovietø okupacijos 
rugsëjo 1 d.
5. Nacmeèio pradþioje vyko ávairiapusiðka mokyklø desovietizacija, kurios metu neiðtremti valsèiaus mokytojai dël netinkamo laikymosi bolðevikø valdymo metu,
atrodo, nebuvo atleisti. Taèiau dël ávairiø prieþasèiø beveik treèdalis mokytojø, dirbusiø Musninkø valsèiaus mokyklose 19401941 m. m., nacmeèio pradþioje iðsikëlë
ið valsèiaus arba visai atsisakë pedagoginio darbo. 1941 m. rudens pabaigoje valsèiuje teliko 9 mokytojai, dirbæ pradþios mokyklose sovietmeèiu. Á Èiobiðká po metø
pertraukos sugráþo dvi mokytojos vienuolës, dirbusios prieglaudos mokykloje iki sovietø okupacijos. Vëliau taip pat vyko mokytojø kaita. Keli senbuviai pakeitë mokyklas tame paèiame Musninkø valsèiuje, dar keli iðsikëlë á kitus valsèius, viena
mokytoja (A. Einorienë) sugráþo á Musninkø valsèiø. Tarp tik nacmeèiu Musninkø
valsèiuje pradëjusiø mokytojauti asmenø padaugëjo jaunø þmoniø, nemaþai jø neturëjo mokytojo cenzo ir pedagoginio darbo patirties.
6. Naciø okupacijos metais Musninkø valsèiuje beveik visas pradþios mokyklas iðlaikë vietos savivaldybë, o algas mokëjo Lietuvos generalinës srities Ðvietimo vadyba. Iðimtis  Èiobiðkio mokykla, kuriai ir algas mokëjo, ir jà iðlaikë Ðvietimo
vadyba.
7. Naciø okupacijos metais mokytojø darbas buvo maþai apmokamas. Musninkø valsèiuje daliai mokytojø teko dirbti samdomose patalpose, daþniausiai ûkininkø sodybose árengtose klasëse ir nuomotis sau kambará. 19411944 m. laikotarpiu
mokyklos ir mokytojai patyrë ir kitø sunkumø bei nepritekliø. Taèiau, nepaisydami
sunkios nacmeèio mokytojø dalios, dauguma mokytojø atliko savo profesinæ pareigà.
Jø pasiaukojanèio darbo dëka valsèiaus vaikai galëjo mokytis net ir sunkiomis karo
bei okupacijos sàlygomis, kurias naciø valdininkai kartais net dirbtinai pasunkindavo. Vis dëlto Vilniaus ir Ukmergës ðvietimo pareigûnø, Musninkø savivaldybës,
dalies vietos visuomenës ir, be abejo, mokytojø rûpesèiu ir darbu pavyko iðlaikyti
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valsèiaus pradþios mokyklø tinklà. 19411944 m. valsèiaus mokyklos tebebuvo kultûros þidiniai.
8. Tad Musninkø valsèiaus mokytojø, virðaièio J. Bareikos ir kitø tarnautojø,
paþangiø seniûnø ir ûkininkø, supratusiø mokyklos ir mokslo reikðmæ jaunuomenei, pastangos nenutraukti mokyklø veiklos naciø okupacijos metais vertintinos
kaip pasyviosios rezistencijos dalis tautinio antinacinio pasiprieðinimo daugiaðakiame judëjime.
9. 19411944 m. pradþios mokyklos Musninkø valsèiuje veikë geriau, negu
galëjo veikti vykstanèio karo ir okupacijos sàlygomis. Ûkininkai padëdavo savo vaikø
mokytojams maisto produktais ir kitaip. Moksleiviai tuomet buvo gana drausmingi,
todël net jauni, be patirties pedagogai sugebëjo uþdegti savo auklëtinius siekti þiniø,
diegti patriotizmà ir, padedami tikybà dësèiusiø kunigø, auklëti krikðèioniðkøjø vertybiø pagrindu. Todël neatsitiktinai antrosios sovietø okupacijos metais daug Musninkø valsèiaus buvusiø 19411944 m. laikotarpio moksleiviø ásitraukë á ginkluotà
ir neginkluotà antisovietiná pasiprieðinimà.
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