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Sta sė Sin ke vi čie nė,
lie tu vių kal bos mo ky to ja ir di rek to riaus pa va duo to ja

Kriu kų mo kyk la: nuo iš ta kų iki šian dien 

Po be gar se die nų griū tim –
ką su griebt, o ką nu si tver ti,
ką ant gy vas ties siū lo su ver ti,
kad jau nieks ne pa jėg tų atimt?

Just. Mar cin ke vi čius

Vi sa da yra pra džia. Žmo gaus, me džio, paukš čio... Jei gu pra džia yra mū sų ar vy res-
nių už mus at min ty je, mes ją ži no me. Jei gu ne – ieš ko me žen klų is to ri niuo se do ku men tuo se. 
Ne ma nau, kad žmo gus tu ri gy ven ti tik da bar ti mi, kaip da bar ma din ga teig ti. Šian die nos 
aki mir ka nors ir trum pa, bet tal pi: jo je – vi si pra ėję ir bū si mi me tai. Jie – bū ties krai tis, lei-
džian tis jaus ti sa vo šak nis ir tu rė ti vil tį, kad dar tu ri me lai ko ir ga li my bių... 

Iki ke lių įklim pau į pra ei tį. Ne tik sa vo, bet ir vi sų tų, ku rie ker ti nius sa vo gy ve ni mo 
pa ma tų ak me nis dė jo čia, Kriu kų mo kyk lo je, tų, ku rie pa dė jo tuos ak me nis ri den ti, ret kar-
čiais pa si jaus da mi si zi fais, bet nie kuo met ne pra ras da mi vil ties... 

Įklim pu si į pra ei tį, bu vau ne vie na. Su vi sais, ku rie pa dė jo, ver tė me Kriu kų mo-
kyk los is to ri ją la pas po la po at gal – į pra ei tį. Kaip skruz dės ne šė me po ma žą ša pe lį: kas 
straips nį, kas nuo trau ką, kas sa vo pri si mi ni mus, kas ver tin gą pa žin tį... Rū pes tin gai šluos-
tė me pra ei ties dul kes, dė lio jo me, de ri no me, ly gi no me... To dėl ma nau, kad tu rė jau daug 
ben dra au to rių.

Ob jek ty viai, iš sa miai, jaus da ma at sa ko my bę už pa sa ky tą min tį, dar bo mū sų mo kyk-
lo je de šimt me tį ap ra šė pro fe so rė D. klum by tė. Daug nau jų min čių, idė jų vi sam lei di niui 
ir pri si mi ni mų  sky re liui „Iš at min ties gel mių“ pa siū lė bu vęs pir mo sios lai dos abi tu rien tas, 
do cen tas Jo nas pau ža. Jis – ir šios kny gos re dak to rius, uo liai rū pi nę sis vi sais jos ruo ši mo 
dar bais. Mo ky to ja va le ri ja ape ra vi čie nė pa dė jo rink ti me džia gą sky re liui „Jie mo kė si 
mū sų mo kyk lo je“. Daž nai at si rem da vau į jos pa tir tį, at min tį,  ry šius su bu vu siais mo ki-
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niais ir mo ky to jais. Už pagalbą ruošiant medžiagą dėkoju mokytojoms v. ruseckaitei, 
l. ka siu lie nei, l. eit ke vi čie nei, sekretorei G. Dūdienei ir kt. Ieš kant ir ruo šiant me-
džia gą mo kyk los is to ri jai, vi sa da pa dė da vo bu vęs di rek to rius vac lo vas mar ti nai tis ir į 
pas ku ti nį tiks li ni mo, fi nan sa vi mo bei lei dy bos eta pą įsi jun gęs da bar ti nis di rek to rius vy-
tau tas Bal tra mai tis. Tie, ku rie ra šė pri si mi ni mus, siun tė nuo trau kas, siū lė idė jas ir 
vi saip ki taip pri si dė jo prie šios kny gos gi mi mo,- vi si esa me ben dra au to riai. 

Pir mo je da ly je (1827–1940 m.) kal ba do ku men tai. No rė jo si ir trum piau, ir glaus-
čiau. Su si lai kiau tik to dėl, kad pa ma niau – pra leis ti ga li ma ir skai tant... Kiek vie nas, ko 
ge ro, pra vers tu me ki tas vie tas, o ir už kliū tu me už skir tin gų... 

Is to ri ja po 1940 m. ar ti mes nė: ją ga li ma ir pa lies ti, pa jaus ti... Že mai len kiuo si vy res-
nia jai kar tai,  pa dė ju siai at kur ti pir muo sius  po ka rio de šimt me čius, ku rie pra džio je bu vo 
to kie tuš ti ir ny kūs. Gal ir ne pa vy ko pa si slėp ti už do ku men tų, fak tų ir iš veng ti sub jek ty vu-
mo. Gal būt rei kia dau giau lai ko, kad ga lė tum at si trauk ti į ša lį... Be to, kai ką gal pa mir-
šau, kai ko gal ne ži no jau, kai ko ir ne spė jau... Dėl to jau čiuo si ne sau giai.

Iš ėjo tai, ką ma to te. Ma no me, kad su ra do me moks lo pra džios Kriu kuo se užuo maz-
gą. Pa vy ko at kur ti Kriu kų mo kyk los is to ri jos laip tus. Tai gi is to ri jos kon tū rai jau yra. Bet 
ir bal tų dė mių jo je daug. Dar bo jau nes nėms kar toms – į va lias: ne tik pa pil dy ti, pa tiks lin ti 
ap ra šy tą laik me tį, bet ir tęs ti to liau, kas jau pra dė ta. Kad tik no ro bū tų...

Tai gi.
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Pa ra pi nė mo kyk la prie kriu kų baž ny čios – nuo 1827 m.

 
ko pi ja se niau sio lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy ve ras to do ku men to, 

ku ria me mi ni ma kriu kų pa ra pi nė mo kyk la
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Kriu kų mo kyk los is to ri ja su si do mė ta apie 1964 m. Tais me tais mo ky to jų va do-
vau ja mi aukš te nių jų kla sių mo ki niai už ra šė vy res nio am žiaus žmo nių pri si mi ni mus 
apie mo kyk lą.

Iš bu vu sio mo ky to jo, vė liau pir mo jo mo kyk los di rek to riaus Juo zo Bu čo, gi-
mu sio 1905 m., pa sa ko ji mo ma ty ti, jog, jo tu ri mais duo me ni mis, pra di nė mo kyk la 
Kriu kuo se įsteig ta 1864 m. Įsteig ta vals ty bės lė šo mis, švie ti mo mi nis te ri jos pa ve di mu. 
Mo kyk la bu vu si ne di de lia me se na me na me. Moks lo me tai pra si dė da vę rug sė jo mė ne-
sį, baig da vę si ge gu žės 15 d. Mo kyk lo je bu vo dės to mi šie da ly kai: ru sų kal ba, ti ky ba, 
is to ri ja ir arit me ti ka. Mo ko ma bu vo ru sų kal ba. 

Ta čiau tai tik žmo nių pri si mi ni mai, o at min tis ne vi sa da bū na tiks li. Tai ma ty-
ti iš mo kyk los is to ri jos, ra šy tos 1964 m.: kar tais vals ty bi nė mo kyk la pai nio ja ma su 
da rak to ri ne ir pa na šiai. Mi nė to je mo kyk los is to ri jo je jau čia ma ir to me to ten den ci ja 
su men kin ti pra ei tį. 

No rė jo si kaž ko tik ro, pa grįs to do ku men tais. Nu spren dė me mo kyk los iš ta kų ieš-
ko ti ar chy vuo se. Lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy ve per žiū rė jo me Kriu kų baž ny čios, 
sta ty tos 1792 m., vi zi ta ci jos ak tus nuo 1805 m. iki 1845 m. Tuo me tu prie baž ny čių 
bu vo stei gia mos pa ra pi nės mo kyk los. Ra do me, kad pa ra pi nė mo kyk la prie Kriu kų 
baž ny čios mi ni ma nuo 1827 m.1 iki 1841 m.2 Per žiū rė ti to pa ties fon do ir apy ra šo sau-
go ji mo vie ne tai 235, l. 132 (1828 m.); 239, l. 124 (1830 m.); 246, l. 121 (1831 m.); 
251, l. 440 (1839 m.) Vi suo se juo se taip pat mi ni ma pa ra pi nė mo kyk la. O vi zi ta ci jos 
ak tuo se, ra šy tuo se po 1841 m., jos jau ne bė ra. Tai gi rem da mie si mi nė ta me džia ga, 
ga li me da ry ti iš va dą, kad pa ra pi nė mo kyk la prie Kriu kų baž ny čios vei kė nuo 1827 m. 
iki 1841 m.(≈ 14 me tų). Iš įra šų ma ty ti, kad vals ty bė jos ne fi  nan sa vo. 

Tai gi pir mo ji mo kyk la Kriu kuo se bu vo pa ra pi nė ir ati da ry ta 1827 m. 
Tai to kia to li ma pra ei tis, kad, ro dos, nė ra jo kios vil ties nu pūs ti pra ei ties dul kes, pa si-
tel kus am ži nin kų pri si mi ni mus, ta čiau šį tą pa vy ko iš si aiš kin ti, pa kal bė jus su vy res nio 
am žiaus Kriu kų gy ven to jais. Jie dar 
ge rai pri si me na prie baž ny čios bu vu-
sią špi to lę, ku ri bu vo nu griau ta apie 
1970 me tus. Špi to lė je bu vu si vie na 
di de lė pa tal pa, ku rio je vyk da vo pa ra-
pi jie čių su si rin ki mai. Ti kė ti na, kad 
pa ra pi nė mo kyk la ga lė jo bū ti to je 
pa tal po je.

Šia me pa sta te lan ky da vo si 
ir knyg ne šys vik to ras pe čiu lis, 
spau dos drau di mo me tais nuo 
1886 iki1904 me tų pla ti nęs lie tu-
viš ką spau dą kriu kų pa ra pi jo je: 
1 Lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy vas (to liau – LVIA), f. 669, ap. 2, r. 231, l. 141.
2 LVIA, f. 669, ap. 2. nr. 252, l. 239.

Špi to lės pa sta tas, nu griau tas apie 1970 m.
Nuo trau kos au to rius – A. Rat kus. Fo to gra fuo ta prieš 

špi to lės nu grio vi mą.
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„sek ma die niais ei da vau į baž ny čią, ap si kam šęs laik raš čiais, mal dak ny gė mis ir 
šiaip vi so kio mis kny gu tė mis, ku rias ati duo da vau sa vo drau gams ir pa žįs ta miems 
var go ni nin ko bu te, špi to lė je: mat, aš gie do jau baž ny ti nia me cho re“. (Knyg ne šys, p. 
101; V. 1992 m.)

Ko kia bu vo ši mo kyk la, nie kas ne pri si me na. Ga li ma tik įsi vaiz duo ti... Tai pa da-
ry ti pa de da M. Luk šie nės kny ga „De mok ra ti nė ug dy mo min tis Lie tu vo je“. Pa si ro do, 
kad B. Sruo gos dra mos „Apy auš rio da lia“ per so na žas vys ku pas I. Ma sals kis, dau ge lio 
mū sų am ži nin kų są mo nė je li kęs ne vi sai pa trauk liu žmo gu mi, šio je sri ty je pa da rė la bai 
daug. Tai ma ty ti iš to liau ci tuo ja mų mi nė tos M. Luk šie nės kny gos iš trau kų. „An tai 
I. Ma sals kis 1777 m. krei pė si į pa čią Edu ka ci nę ko mi si ją, kad ba jo rai ne tik ne pa de da, 
bet truk do kur ti pa ra pi nes mo kyk las“.3

1773 m. vyk dant švie ti mo sis te mos re for mą, pa ra pi nėms mo kyk loms iš lai ky ti 
su da ry tų lė šų ne už te ko. Jos li ko baž ny čios glo bo je. 1775 m. vals ty bė at lei do nuo pa-
dū mės mo kes čio kle bo ni jas, prie ku rių vei kė mo kyk los, treč da liu jį su ma ži no smul-
kie siems ba jo rams, kad ga lė tų leis ti vai kus mo ky tis, bet vals tie čiams jo kių leng va tų 
ne ža dė jo. 

„Pra ėjus me tams nuo Edu ka ci nės ko mi si jos įstei gi mo, pa si ro dė <…> len kų ba-
jo ro A. Po plav skio dar bas „Apie moks lo rei ka lą žem dir biams“, kur jis įti ki nė ja ba jo rus 
ne bi jo ti leis ti bau džiau nin kams mo ky tis – eko no mi nis efek tas tik pa ge rė si ąs...“ Vyk-
dant re for mą, dar ne kal ba ma apie vi siems luo mams vie no dą pra di nį mo ky mą. Tie sa, 
vil čių pa suk ti šia kryp ti mi tei kė pir ma sis Edu ka ci nės ko mi si jos do ku men tas, skir tas 
šioms mo kyk loms, „Nu ro dy mai pa ra pi nėms mo kyk loms“ (1774 m.). Do ku men to au-
to riu mi lai ko mas I. Ma sals kis. 1783 m. pa skelb ti Edu ka ci nės ko mi si jos nuo sta tai. Pats 
I. Ma sals kis be veik įsa ky te įsa ko sa vo vys ku pys tės kle bo nams or ga ni zuo ti pa ra pi nes 
mo kyk las. Vi zi ta to riai ra gi na mi lan ky ti jas. 1777 m. ata skai tos ro do tais lai kais pa ly-
gin ti di de lį pa ra pi nių mo kyk lų skai čių: apie 330 vi so je vys ku pys tė je ir apie 160 – lie-
tu viš ko se jos sri ty se. 

„Nu ro dy mai pa ra pi nėms mo kyk loms“ ge ro kai pra no ko esa mą ma si nio pra di nio 
mo ky mo ly gį. Kai ku rios min tys fe o da liz mo są ly go mis ap skri tai ne įgy ven di na mos. 
Nu ro dy muo se pa žy mi ma, kad nors dėl lė šų trū ku mo pa ra pi nes mo kyk las dar iš lai ko 
kle bo nai, bet „jie ne tu ri jo kios val džios mo ky to jams, iš sky rus tai, ką pa ty rę apie mo ky-
to jų įpro čius, pra ne ša sa vo ap skri ties mo kyk lų rek to riui“. Taip pat nie kur ne kal ba ma 
apie ti ky bos dės ty mą pra di nė je mo kyk lo je. Ji pa lie ka ma mo ky ti baž ny čio je. Mo ky-
mo tu ri nį su da ro skai ty mas, ra šy mas ir skai čia vi mas. Duo da ma kon kre čių me to di nių 
pa ta ri mų. Kla sė se ir net vai kams na muo se siū lo mos ra šo mo sios len tos, kil no ja mo ji 
abė cė lė, pa mo ko je dau giau teik ti nas ko lek ty vi nis ne gu in di vi du a lus dar bas, skai ty ti pa-
ta ria ma „ge ruo ju“ skie me na vi mu, t. y., at ro do, gar si niu bū du; dai lios ra šy se nos vai kai 
mo ko si ko pi juo da mi per per ma to mą vaš kuo tą po pie rių; skai čiuo ti pa ta ria ma kon kre-
čiais daik tais, pvz., grū dais ir kt. 

Pa žan gi ir tuo me tu svar bi di dak ti nė idė ja at si spin di aš tun to je pa strai po je apie 
skai ty mą: „Pir mi žo džiai, ku riuos vai kai mo ko si skai ty ti ir ra šy ti, tu ri bū ti kraš to kal ba, 

3 L u k  š i e  n ė  M. De mok ra ti nė min tis Lie tu vo je, Vil nius, 1985, p. 44.
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pa pras ti, vi siems su pran ta mi taip, kad pir ma pa tį daik tą vai kams duo ti pa žin ti, pa žin tą 
daik tą žo džiu iš reikš ti, iš tar tą žo dį iš rai džiuo ti ar ba pa ra šy ti…“4 To liau tiks li na ma, jog 
daik tai tu ri bū ti iš ar ti miau sios vai ko ap lin kos. Mo ky ti dau giau sia to, kas po jū čiams 
pri ei na ma, nes „pa tir tis iš mo kys dau giau ne gu žo džiai“. Tai gi pra di nė je mo kyk lo je tu-
rė tų vy rau ti ne ver ba li niai me to dai. Ne ma žai dė me sio „Nu ro dy mai…“ ski ria fi  zi niam 
vai ko ug dy mui, kaip nor ma lios in te lek to plė to tės są ly gai. Kal bant apie tvar ką ir draus-
mę, ke lia mas tei gia mų emo ci jų pra na šu mas. 

Pa ra pi nė mo kyk la ski ria ma vi sų luo mų vai kams, nes jie yra „tik vai kai“. Ir vis 
dėl to čia pat pa žy mi ma, kad kla sė je tu ri bū ti iš lai ky ti „kil mės ir pa rei gų oru mo skir-
tu mai“. 

„Tai gi pra si dė jus švie ti mo re for mai, apie liau dies mo ky mą bu vo pa reikš ta pa ly-
gin ti ra di ka lių min čių… <…> Vis dėl to, vyk dant re for mą, at si sa ky ta dau ge lio ra di ka-
lių idė jų apie liau dies švie ti mą“.5

1824 m. pa ra pi nė se mo kyk lo se pra dė jus mo ky ti ir lie tu viš kai, at ėjo dau giau mo-
ki nių, bet len ki ni mo ten den ci jos ne su ma žė jo.

Tai gi pa ra pi nės mo kyk los Lie tu vo je bu vo pra dė tos steig ti XVIII a. pas ku ti niais 
de šimt me čiais. De ja, tuo me tu Kriu kuo se dar ir baž ny čios ne bu vo. Ji pa sta ty ta 1792 
me tais. Ir po 35 me tų prie įkur tu vių rū pes čius šiek tiek pri mir šu sios baž ny čios jau 
stei gia ma pa ra pi nė mo kyk la. 

Pa ra pi nės mo kyk los vaid muo Kriu kų vals čiu je, be abe jo nės, di de lis. Toks pat 
kaip M. Maž vy do „Ka te kiz mo“ vi sai lie tu vių li te ra tū rai.

1863 m. ca ro val džia už drau džia vi sas pa ra pi nes mo kyk las ir ati da ro vals čių iš lai-
ko mas ru siš kas val di nes mo kyk las.

Lie tu viš ko žo džio ke lias į mo kyk lą

Po 1863 m. su ki li mo bu vo už draus ta lie tu viš ka spau da 
lo ty niš kais raš me ni mis. Pra si dė jo slap tų lie tu viš kų mo kyk lė-
lių bei knyg ne šių me tas. Uni ka lus, bū din gas tik Lie tu vai. 
Sa ko, kad nė vie na tau ta pa sau ly ne tu ri žo džio „knyg ne šys“, 
nes ne bu vo ir to kio reiš ki nio – drau džia mų kny gų ga be ni mo 
ir pla ti ni mo.

Ga li me di džiuo tis tuo, kad Kriu kai (Jo niš kio ra jo nas) 
tu rė jo sa vo knyg ne šį Vik to rą Pe čiu lį (1855–1941). 

Šiau liuo se gy ve na knyg ne šio anū kai ir pro anū kiai, ku-
rie  ne daug be ga li pa pa sa ko ti apie sa vo se ne lį ar pro se ne lį. 
Spau do je yra iš li kęs vie nin te lis knyg ne šio pa sa ko ji mas apie 
sa ve. Štai ką jis pa dik ta vo sa vo sū nui Le o nar dui 1927 m. rug sė jo 10 d.:
4 Ten pat, p. 56.
5 Ten pat, p. 57.

viktoras pečiulis
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„Gi miau 1855 m. ba lan džio 23 d. Kriu kų mies te ly, Šiau lių apskr. Vie ną žie mą 
lan kiau ru sų pra džios mo kyk lą, o skai ty ti lie tu viš ką mal dak ny gę iš mo kau na mie. 

Pa im tas į ka riuo me nę, 9 mėn. iš bu vau gvar di jos pus ka ri nin kių mo kyk lo je Pet ra-
pi ly. 1877 ir 1878 me tais da ly va vau ru sų tur kų ka re. 1878 m. spa lių mėn. 12 d. bu vau 
smar kiai su žeis tas dur tu vu į smak rą.

Lie tu viš kai skai ty ti ra šy ti iš mo kau pats, grį žęs iš ka ro tar ny bos 1885 m. 
Da bar gy ve nu prie pat Kriu kų mies te lio, Šiau lių apskr., ir ūki nin kau ju sa vo ma-

ža me ūke ly Va la kuo se“.6

Už da ly va vi mą ru sų tur kų ka re ca ri nės Ru si jos val džia sky rė Vik to rui Pe čiu liui 
že mės:

Žemės skyrimo dokumentai. at siun tė knygnešio anū kas v. Ja tu lis

„Tar nau da mas ka riuo me nė je bu vau pri pra tęs daug skai ty ti, o grį žęs į Lie tu vą ir 
ge rai iš mo kęs lie tu viš kai, la bai il gė jau si pa si skai ty ti sa vo gim tą ja kal ba.

1886 m. Šiau liuo se iš ku ni go Bu tė no pir mą kar tą ga vau lie tu viš kos li te ra tū ros 
ir ne tik sau, bet ir iš pla tin ti. Nuo to lai ko, kun. Bu tė no pa ska tin tas, ėmiau si kny gų 
pla ti ni mo dar bo. Kny gas ir laik raš čius pla ti nau vien Kriu kų pa ra pi jo je.

Tais pa čiais me tais grį žo iš Ame ri kos ir ap si gy ve no Šiau liuo se ma no gi mi nai tis 
Vin cas Ne ma nius, ku ris pla čiai or ga ni za vo lie tu viš kų kny gų, laik raš čių, re vol ve rių, šo-
vi nių, ar ba tos ir t. t. ga be ni mą iš Prū sų... 

Nuo to lai ko aš vi suo met gau da vau kny gų ir laik raš čių, kiek tik no rė da mas... 
<...> Prū suo se man bū ti ne te ko“.7

6  Knyg ne šys, 1992, p. 100–103.  
7 Ten pat.
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Į Šiau lius vyk da vo kar tą per mė ne sį. Kny gų im da vo už 50–100 rub lių. Ši taip 
bu vo leng viau ap si sau go ti nuo šni pų ir šiaip „niež tin čių lie žu vių“.

Kny gas jis pla ti no iki pat 1904 m. Slėp da vo jas dar ži nė je, krū muo se po ak me-
ni mis tam ty čia pa da ry to se duo bė se, miš ke ly tu rė jo tuš čiu vi du riu ąžuo lą. Ne vie ną 
kar tą bu vo se ka mas ca ro žan da rų. Bu vo ir kra tų. Bet vis kas baig da vo si lai min gai. Kar tą 
net ke liu ei nan čiam žy dui te ko pa ti kė ti sa vo kny gų ry šu lė lį, nes pa si ju to nuo pat Šiau-
lių se ka mas. Vė liau grį žo pa si im ti.

Po rą kar tų ne spė jo kny gų pa slėp ti. Te ko jas su de gin ti ar ba ak me nį pri ri šus pa-
leis ti į li nų mar ką. 

„Per ke le tą me tų prieš 1905 me tų re vo liu ci ją at si kė lė į Kriu kų mies te lį di de lis 
pa trio tas jau nas ku ni gas Ka zi mie ras Mar ma; aš jam daug laik raš čių ir kny gų esu pri-
sta tęs. Kun. Mar ma im da vo ne vien sau, bet pla tin da vo ir tarp sa vo pa žįs ta mų“, – pa-
sa ko jo sū nui.

Sa vo pa sa ko ji mą knyg ne šys bai gė žo džiais: 
„Aš džiau giuo si, jog ga lė jau nors kiek pri si dė ti prie mū sų pa verg tos tau tos at-

gai vi ni mo dar bo, ir ma no se nos akys, ma čiu sios prieš pu sę am žiaus ru sų tur kų ka ro 
lau kus, da bar ma to mū sų tė vy nę Lie tu vą ne pri klau so mą, tai gi ir mū sų, drau ge ir ma no 
dar bas ne li ko be vai sių. Ir tai man yra ge riau sias at ly gi ni mas“.8  

Vik to ras Pe čiu lis tu rė jo bro lius Vin cą Pe čiu lį (pa lai do tas Ska kuo se), My ko lą 
Pe čiu lį, ku rio sū nui My ko lui Kriu kuo se  se kė si au di mo ver slas (pa lai do tas Kriu kuo se 
ša lia bro lio), ir seserį (be rods, Ma ri jo ną), ku rios sū nus – ži no mas vi suo me nės vei kė jas 
Vik to ras Brig ma nas.

Pir mo je san tuo ko je knyg ne šys V. Pe čiu lis su si lau-
kė  vie nos duk ters ir ke tu rių sū nų.

Vy res nio am žiaus kriu kie čiai gal dar pri si me na 
vy riau sios knyg ne šio duk ters Pra nės Pe čiu ly tės-Umb ra-
sie nės (1887–1980) šei mą. Pra nė jau nys tė je bu vo gra ži, 
aukš ta  mer gi na. Ku rį lai ką gy ve no Ry go je. Pir mo jo pa-
sau li nio ka ro me tais grį žo į Kriu kus. Jau bu vo iš te kė ju si 
ir tu rė jo sū nų Pra ną (g. 1915 m.). 1920 m. gi mė sū nus 
Jo nas.  Pra nas bu vo au dė jas, nuo jau nų die nų dir bo pas 
My ko lą Pe čiu lį. 1940 m. mi rė au dė jas My ko las ir pa li ko 
Pra nės sū nums sa vo ver slą. 1940–1944 m. vi sa Pra nės 
šei ma gy ve no M. Pe čiu lio na me (da bar ten V. Ru džio ir 
J. Juš ke vi čie nės na mas). O po to per si kė lė į Ime na vi čių 
rau do nų ply tų na mą, ku ris yra ša lia baž ny čios ir ku ria me 
abu su Jo nu gy ve no iki pat mir ties. Pra nas kar tu su ki tu 
Kriu kų gy ven to ju V. Ka zi liū nu bu vo nu teis tas 25 m. ir 
iš trem tas į Si bi rą. Iš ten jis ne be grį žo.

8 Knyg ne šys, 1992, p. 100–103.  

sė di pra nė pe čiu ly tė-
umb ra sie nė

Nuo trau ka iš Da ra tos Aus mos 
Mi lins kie nės al bu mo. 
Au to rius ne ži no mas
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Jo nas umb ra sas ir kriu kų fel-
če rio vaš ke vi čiaus duk ra prie 

my ko lo pe čiu lio na mo, ku ria-
me tuo me tu bu vo ir mies te lio 

am bu la to ri ja.

pranė pečiulytė-
umbrasienė –

knygnešio dukra

1937 m. pra nas umb ra sas  
Šiau lių gu ber ni jos mo ko mo-

jo je di vi zi jo je

Nuo trau kos iš D. A. Mi lins kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Jo nas (1920–1980) gy ve no Kriu kuo se. Po ka ro dar kaž kiek au dė, bet vė liau 
te ko ati duo ti stak les į Ža ga rė je įsi kū ru sią įmo nę. Ku rį lai ką dar dir bo ten, bet vė liau 
pra dė jo dar buo tis ko lū ky je, kur ne lai min go at si ti ki mo me tu žu vo.

1964 m. Kriu kų vi du ri nės mo kyk los mo ki niai rin ko me džia gą mo kyk los is to ri-
jai. Jie už ra šė ir P. Umb ra sie nės pa sa ko ji mą:

„Slap to sios mo kyk los kū rė si vals tie čių tro bo se ir bu vo kil no ja mos iš vie no na-
mo į ki tą. Jo se mo kė si ne di de lis vai kų skai čius. Šių mo kyk lų mo ky to jai, va di na mie ji 
da rak to riai, mo kė skai ty ti ir ra šy ti lie tu viš kai. Slap tą sias mo kyk las ca ro val džia žiau riai 
per se kio jo. Da rak to riu mi nuo 1890 iki 1895 me tų bu vo Pra nas Vai naus kas, apie 40 
me tų am žiaus, lie tu vis, var go ni nin kas iš Kar kly nės kai mo. Jis ben dra vo su ku ni gu ir 
zak ris ti jo nu, o lais va lai kiu mo ky da vo vai kus. Mėg da vo sa ky ti: „be Die vo nė iki slenks-
čio ne nu ei si...“9 Gai la, kad ne už ra šė pa sa ko ji mų apie jos tė vą knyg ne šį V. Pe čiu lį. Ne-
te ko me ga li my bės su ži no ti apie jį ir jo veik lą kiek dau giau.

Jo nas ir ma ma pa lai do ti Kriu kų ka pi nė se.
Ka dan gi Vik to ras Pe čiu lis bu vo ap si skai tęs, raš tin gas žmo gus, tai, kaip pa sa ko jo 

tos pa čios gi mi nės at sto vė Da ra ta Aus ma Mi lins kie nė, sa vo sū nus Le o nar dą, Ig ną, Va-
lie rių lei do mo ky tis į slap tą lie tu viš ką mo kyk lė lę pas da rak to rių. Pa ska tin ti tė vo, sū nūs 
sie kė moks lo ir ta po švie siais žmo nė mis, sėk min gai sie ku siais kar je ros. De ja, is to ri jos 
skers vė juo se kai ku rių gy ve ni mai su si klos tė ga na tra giš kai...

9 Kriu kų mo kyk los is to ri ja, 1964 m. Pa sa ko ji mą už ra šė XI kla sės mo ki nės A. Ber tu ly tė ir L. Bal čiū nai tė.
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Kai rė je – Va lie rius Pe čiu lis, žu vęs au to ka tast ro fo je JAV. 
Cen tre – Ig nas Pe čiu lis su sū nu mis Le o nu ir Vla du. 

De ši nė je – Le o nar das Pe čiu lis, žu vęs Si bi ro la ge ry je 1941 m.
Nuo trau kos iš Da ra tos Aus mos Mi lins kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Knyg ne šio sū nus Va lie rius Pe čiu lis žu vo au to ka tast ro fo je JAV, tu rė jo du sū-
nus – Vik to rą ir Sig val dą. Vie nas iš jų – lai vų kon struk to rius, ki tas – kaž ku rio Va šing-
to no žur na lo re dak to rius. Ta čiau su jais gi mi nai čių ry šiai yra nu trū kę. 

Ki tas knyg ne šio sū nus Ig nas Pe čiu lis Ne pri klau so mo je Lie tu vo je dir bo mui ti nė-
je, už ėmė va do vau jan čias pa rei gas, yra dir bęs Ky bar tuo se. Po Ant ro jo pa sau li nio ka-
ro dir bo Kriu kuo se vir ši nin ku ka riuo me nės rei ka lams, 
nes mo kė jo ru siš kai. Iš šio pa sau lio iš ėjo pats, pa ra šęs 
at si svei ki ni mo laiš ką. Kaž kas nesu si klos tė jo gy ve ni-
me. Pa lai do tas Kriu kuo se. Tu rė jo du sū nus – Le o ną ir 
Vla dą. Le o nas gy ve na JAV. (L. Pe čiu ly tė, jo pus se se rė, 
pa lai ko su juo ry šius.) Le o nas stu di ja vo fi  lo so fi  ją, dir-
bo lai vuo se, va do va vo sta ty bi nin kams. Da rė pa veiks lus 
iš me džio. Te le fo nu te ko ben drau ti su Vla do (1925–
2007), dir bu sio ban ke kad rų vir ši nin ku,  žmo na Ali na 
Pe čiu lie ne. Ji pa sa ko jo, kad jos vy ras se ne lį pri si min da-
vęs daž nai. Ne bu vęs ro man ti kas, bet pa sa ko da vo apie 
jį su aša ro mis aky se. Nie ka da nie ko taip ne my lė jo kaip 
se ne lį, ku ris bu vęs la bai ge ras, šil tas, mie las  žmo gus, 
ge ras pa sa ko rius. Ne tik my lė jo, bet ir ger bė jį.

Knyg ne šio sū nus Le o nar das Pe čiu lis – bu vęs 
tau ti nin kas, ka ri nin kas. Su sir gęs ger klės džio va, gy dė-
si Švei ca ri jo je. Po to dir bo dės ty to ju aukš tes nio jo je 
kul tūr tech ni kos ir ge o de zi jos mo kyk lo je Kė dai niuo se. 
Bu vo iš vež tas į Si bi rą, 1941 m. žu vo la ge ry je Kras no-
jars ko kraš te. Jo duk ra  Li lė Pe čiu ly tė, gim. 1929 m., 

1920 m. va la kai.
v. pe čiu lis su žmo na ka ro li-
na Bal čiū nai te-pe čiu lie ne ir 

duk re le liu ci ja.
Nuo trau ka iš V. Ja tu lio šei mos 
al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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grį žu si iš Si bi ro gy ve no Lat vi jo je, Kau ne. Bai gė aukš tą jį moks lą. Dir bo Daug pi ly je 
kos tiu mų dai li nin ke, po to es te ti nia me cen tre prie Mins ko ar chi tek tų są jun gos. Gy ve-
na Kau ne. 

Ki ta Le o nar do duk ra bu hal te rė Iza be lė, il gą lai ką gy ve nu si Ru si jo je, o vė liau 
grį žu si į Lie tu vą, jau mi ru si. 

Nie ko ne pa vy ko su ži no ti apie Vik to ro Pe čiu lio sū nų Alek są, ku ris per Pir mą jį 
pa sau li nį ka rą din go be ži nios Ru si jo je.

Ant ro je san tuo ko je su Ka ro li na Bal čiū nai te Vik to rui Pe čiu liui gi mė duk tė Liu-
ci ja Pe čiu ly tė (1913–1995), vė liau iš te kė ju si už J. Ja tu lio (1907–1979). Ja tu lių sū nūs, 
knyg ne šio anū kai Vy gau das ir Pet ras Ja tu liai, gy ve na Šiau liuo se. Vy gau das tu ri sū nų 
Ai va rą ir duk rą Eri ką, o Pet ras – sū nų Ar mi ną. 

Duk ros Liu ci jos šei mo je ir pra ėjo pas ku ti nie ji knyg ne šio ir jo žmo nos Ka ro li nos 
me tai.

Mi rė V. Pe čiu lis 1941m. Vy ko Ant ra sis pa sau li nis ka ras. „Bu vo sun ku gau ti 
net me džia gos kars tui iš kal ti. Tai te ko duo ti, ką na muo se tu rė jo me. Pa šar vo tas bu vo 
Va la kuo se“, – pri si me na Da ra ta Aus ma Mi lins kie nė, ku rios se ne lis My ko las Pe čiu lis 
bu vo knyg ne šio bro lis. Be je, jos sū nus Juo zas Šal kaus kas – ži no mas ir ger bia mas ra di-
jo dik to rius – taip pat sto vi lie tu viš ko žo džio sar gy bo je. Ne koks bū na ry tas, jei ne tu ri 
ga li my bės iš klau sy ti jo at rink tos ir skai to mos spau dos ap žval gos... 

2010m. ge gu žės mė nuo. prie knyg ne šio v. pe čiu lio ka po su sto jo jo gi mi nai čiai.
Iš de ši nės – knyg ne šio anū kas Pet ras Ja tu lis su žmo na, knyg ne šio gi mi nai tė Ma ry tė Ja nu le vi čie nė, 
Pet ro sū nus Ar mi nas su šei ma ir knyg ne šio gi mi nai tis, ži no mas ir my li mas ra di jo dik to rius, gim to-

sios kal bos puo se lė to jas Juo zas Šal kaus kas.
Nuo trau kos au to rė – S. Sin ke vi čie nė

Bu vu sio je V. Pe čiu lio so dy bos vie to je (prie šais A. Už ku rai čio na mus) yra iš li-
kęs jų so din tas ąžuo las. Ma nau, Va la kų kai mo žmo nės (ir ne tik jie) tu rė tų puo se lė ti 
ir gerb ti šią vie tą, nes čia gy ve no žmo gus, sau go jęs ir pla ti nęs drau džia mą spaus din tą 
lie tu viš ką žo dį.
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2011 m. kovo 16 d. po knygnešio dienos paminėjimo v. pečiulio ąžuolą aplankė 
kriukiečiai ir kai kurie Joniškio „audruvės“ literatų klubo nariai.

Nuotraukos autorė V. Užkuraitienė

Kriu kų ka pi nė se ša lia  knyg ne šio Vik to ro Pe čiu lio at gu lė jo žmo na Ka ro li na, 
duk tė Liu ci ja su vy ru. No rė tų si, kad vie ta, ku rio je pa lai do tas žmo gus, pri si dė jęs prie 
lie tu viš ko žo džio iš sau go ji mo, bū tų ži no ma ne tik kriu kie čiams. 

2010 m. ge gu žės mė ne sį prie knyg ne šio V. Pe čiu lio ka po bu vo ati deng ta me di-
nė skulp tū rė lė. Šį ren gi nį, skir tą 155-osioms knyg ne šio gi mi mo me ti nėms, or ga ni za-
vo Kriu kų bib lio te ki nin kė Vio le ta Na vic kie nė.

Slap tos lie tu viš kos mo kyk lė lės ir ca ro val džios įsteig ta 
ru siš ka val di nė mo kyk la kriu kuo se (1863–1918 m.)

Kiek ra si me tos Lie tu vos sa vy je, 
tiek jos bus ir pa sau ly je.

Just. Mar cin ke vi čius

Lie tu viš ka kny ge lė, knyg ne šių mai še liuo se at ke lia vu si iki skai ty to jų, ža di no jų 
šir dy se mei lę sa va jai kal bai. Ša lia ca ro val džios įsteig tų ru siš kų pra di nių mo kyk lų bu-
vo stei gia mos slap tos lie tu viš kos. Tie, ku rie mo kė lie tu viš ko žo džio, bu vo va di na mi 
da rak to riais.
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Bu vęs pra di nės mo kyk los mo ky to jas, vė liau pro gim na zi jos di rek to rius Juo zas 
Bu čas, gi męs 1905 m., pa sa ko jo, jog da rak to rius mo kė skai ty ti iš mal dak ny gių ir va-
do va vo si M. Va lan čiaus iš leis ta kny ga moks lo tiks lams (ga li bū ti, kad bu vo mo ko ma si 
ir iš M. Ake lai čio „La men to riaus, ar ba pra džios moks lo, su dė to ma žiems vai ke liams“ 
Vil nius, 1860). Da rak to riaus ap ran ga bu vo pa pras ta, kaip ir vi sų kai mo žmo nių. Už 
da rak to ria vi mą at ly gi ni mo jam nie kas ne mo kė da vo, o už vai kų mo ky mą, pra šy mų ra-
šy mą žmo nės at si ly gin da vo mais to pro duk tais. Mo ky da vo dau giau sia ka li mo me to du. 
Bū da vo nau do ja mos len te lės ir gri fe liai, ga mi na mi Šve di jos ga myk lo se iš spe cia laus 
ak mens. Gri fe liai, pa na šiai kaip pieš tu kai, bū da vo ri ti nio for mos su smai liu ga lu. Juos 
bu vo ga li ma pa smai lin ti. Mo ki niai su gri fe liais ra šy da vo ra ša lu. Mo ky mo prie mo nes 
mo ki niai ne šio da vo si į na mus. Mo ki niai bu vo bau džia mi, mu ša mi li niuo te per del-
ną.10 

Tuo me tu Lie tu vos mo kyk lo se ne bu vo ven gia ma fi  zi nių baus mių, tai ma ty ti 
iš 1898 m. 7-ame „Var po“ nu me ry je iš spaus din to straips nio „Ar ryk ztes is mez ti isz 
moks la viec ziu ar pa lik ti?“ Au to rius, pa si ra šęs sla py var džiu Dzū kas, sa ko, jog „stac ziai 
at sa ky ti ant to klau sy mo yra sun ku“, nes vie ni pe da go gai kaip įma ny da mi gi na rykš tes, 
ki ti jas pei kia ir „at stu mia sza lin“. „Ar tei sy bė ne bus tik tai tar pe?“ – klau sia Dzū kas 
ir vė liau ban do šią min tį ar gu men tuo ti: jei gu tė vai tin ka mai auk lės sa vo vai kus, tai 
ne rei kės stver tis rykš tės, der gian čios žmo gaus pri gim tį („Da bar ais zku, kad na mi niui 
au gin to jui, jai gu tik tai mo kės dar bau tis ir trus tis apie au gi ni mą vai ko, ne pri reiks stver-
tis už ryks ztes, der genc zios žmo gaus pri gi mi mą“). 

Mo ky to jas Juo zas Bu čas pa sa ko jo, jog pa ska ti ni mų ne bū da vo, ge rą mo ki nį mo-
ky to jas  „tu rė da vo gal vo je“. Da rak to rius tik iš aiš kin da vo pa mo kas, pa pil do mai mo ki-
niams nie ko ne pa sa ko da vo. Ap klau si nė da mas mo ki nius, ei da vo prie kiek vie no at ski-
rai. Ska kų kai mo gy ven to jas pen si nin kas Kriš čiū nas (var das ir gi mi mo me tai ne įra šy ti) 
tais pa čiais 1964 m. pa sa ko jo, kad mo kyk lą lan ky da vo vai kai nuo 12 iki 19 me tų am-
žiaus. Lan ky da vo ta da, ka da ga lė da vo, ka da ne rei kė jo dirb ti. Dau gu ma jų bu vo pra stai 
ap si ren gę. 

Iš J. Bu čo pa sa ko ji mo ma ty ti, jog ca ro val džia per se kio da vo slap tą sias mo kyk las, 
ne leis da vo joms dirb ti. Kai me pa si ro džius žan da rams, mo kyk la nu trauk da vo moks lus, 
vai kai spė da vo pa slėp ti kny gas ir kaip nie kur nie ko žais da vo, o da rak to rius mal da vo 
mil tus ar šiaip pra dė da vo dirb ti ko kį nors dar bą. Jei žan da rams pa vyk da vo su sek ti mo-
kyk lą, tai jie su plė šy da vo kny gas, o da rak to rių ir tro bos šei mi nin ką pa so din da vo vals-
čiaus da bok lėn ir baus da vo pi ni gi nė mis bau do mis ar ba muš da vo. 

Lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy ve per žiū rė jo me tų me tų ca ro žan dar me ri jos 
įra šus, bet įra šų apie Kriu kus ne ra do me. Ma tyt, kriu kie čiai su ge bė jo ne įkliū ti, be to, 
nuo ša li vie ta tie Kriu kai. Ne pa si se kė ap tik ti do ku men tų, ku rie įro dy tų slap to sios mo-
kyk los bu vi mą Kriu kuo se. Bet žmo nės pri si me na, jog Kriu kuo se slap to ji mo kyk la 
bu vu si ir se na me ne di de lia me na me Ka pų gat vė je. Tai už fi k suo ta ir 1964 m. ra šy to je 
mo kyk los is to ri jo je.

10 Mo kyk los is to ri ja, 1964 m. pa sa ko ji mą už ra šė XI kl. mo ki niai J. P o  l i a  k a s  ir N. T i k  n i ū  t ė . 
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ma no ma, jog ir šia me na me ly je, esan čia me ka pų gat vė je, bu vo slap to ji mo kyk la.
Nuo trau ka da ry ta apie 1964 m. Iš „Mo kyk los is to ri jos“. Au to rius ne ži no mas

Kriu kų mies te lis yra ne to li Med vi lio nių dva ro, ku ris pri klau sė na cio na li nio ju dė-
ji mo da ly viui Sta nis lo vui Go e sui (1844-01-02–1916-11-07). Dva re jis gy ve no kar tu 
su se se ri mi Te re se Go e sy te (1853-11-22–1911-01-20). Spau dos drau di mo me tais jie 
pla ti no lie tu viš kas kny gas, rė mė lie tu viš kus laik raš čius, bū rė vals čiaus jau ni mą šiai 
veik lai.

Med vi lio niuo se 20 me tų vei kė vie na ge riau siai or ga ni zuo tų slap tų lie tu viš kų 
mo kyk lų, ku rio je mo ky to ja vo Te re sė Go e sy tė. Kriu kų mo kyk lo je yra Go e sų sta las, 
ku rio dvi gu ba me dug ne bu vo sle pia ma drau džia ma lie tu viš ka spau da, už ku rio sė dė jo 
gar būs mū sų kraš to žmo nės, gė rė ar ba tą ar ruo šė si slap tų lie tu viš kų vai di ni mų re pe ti-
ci joms. Su ras ti jį pa dė jo mo ky to ja Ele na Bu čie nė, mat ji dir bo Med vi lio nių pra di nė je 
mo kyk lo je, sė dė jo prie to sta lo ir ži no jo jo is to ri ją. 

2006 me tai. kriu kų mies te lio 420 me tų ju bi lie jus. mo kyk lo je vy ko pro fe so rės 
D. klum by tės kny gos „at gy ja ir nu kirs tos šak nys“ pri sta ty mas. mo ky to ja i. kenz gai lie-

nė pa si ruo šė pla tin ti pro fe so rės kny gas at si sė du si prie Go e sų sta lo, ku rio dvi gu ba me 
dug ne bu vo sle pia ma lie tu viš ka spau da.

Nuo trau kos au to rius – V. Mar ti nai tis
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Man at ro do, kad mes, Kriu kų žmo nės, per ma žai ži no me apie vi suo me nės ir 
kul tū ros vei kė jo, kri ti ko ir pub li cis to, ak ty vaus na cio na li nio ju dė ji mo ska tin to jo ir da-
ly vio Po vi lo Vi šins kio įta ką mū sų kraš to gy ve ni mui. Ge nė Juo dy tė straips ny je „Po vi las 
Vi šins kis Pa vir čiu vės dva re“11 ra šo, jog žy mu sis „Uš nė nų so džiaus vai ki nas“, 1899 m. 
grį žęs iš Jal tos, kur gy dė si, ga vo mo ky to jo vie tą Pa vir čiu vės dva re (Jo niš kio ra jo nas). 
Mo kė len kų tau ty bės dva ri nin kų Ja lo vec kių vai kus. Ja lo vec kiai gy ve no dva siš kai tur-
tin gą gy ve ni mą, puo se lė jo kul tū ri nes ver ty bes. Po vi las „bu vo ar ti mas sa vo sie la ir 
gal vo se na šiai šei mai. Ja lo vec kiai jį my lė jo ir rū pi no si kaip sa vu“: nu pir ko ož ką ir mai-
ti no li go tą mo ky to ją jos pie nu. Čia P. Vi šins kis su si pa ži no su Jo nu Sia bu, Krem blių 
dva ro (dva ras bu vo tarp Lauk so džio ir Pa švi ti nio) sa vi nin kų sū nu mi, ku ris ir gi bu vo 
pa si au ko jęs tė vy nės rei ka lams, nors už tai per se kio ja mas sa vo su len kė ju sios mo ti nos. 
Ben dros idė jos su ar ti no J. Sia bą su P. Vi šins kiu. Jie abu „ne tik pa tys bu vo ak ty vūs 
lie tu viš kų va ka rė lių lan ky to jai, bet į veik lą įtrau kė ir ki tus. Lie tu viš kus spek tak lius 
pa mė go Ja lo vec kių šei ma. Tie vy rai tu rė jo įta kos G. Land sber giui-Žem kal niui. <...> 
Šie jam pa pa sa ko jo apie be si ple čian tį slap tą va ka rų są jū dį. G. Land sber gis su si do mė jo 
lie tu viš kais va ka rais ir ap skri tai te at ru“.

XX am žiaus pra džio je Med vi lio nių dva re įvy ko lie tu vių stu den tų ir in te li gen-
ti jos su va žia vi mas. Jo me tu P. Vi šins kis suor ga ni za vo slap tą vai di ni mą – J. Žy man tie-
nės-Že mai tės ir G. Pet ke vi čai tės-Bi tės ko me di ją „Vel nias spąs tuo se“: „An tai 1900 (ar 
1901) me tų va sa rą ne to li Pa vir čiu vės – Med vi lio nių dva re – įvy ko slap tas lie tu-
viš kas va ka ras. Šiau lių vai din to jų bū re lis pa ro dė Dvie jų Mo te rų ko me di ją „Vel nias 
spąs tuo se“. Nuo trau ko je, ku rio je įam žin ti spek tak lio da ly viai ga li me ma ty ti P. Vi šins-
kį, J. Sia bą ir Ja lo vec kio sū nų Vla dis lo vą“. (Nuo trau ka yra Šiau lių mu zie ju je.) Tai gi 
apie Kriu kus esan čiuo se dva ruo se (Med vi lio nių, Pa vir čiu vės, Krem blių) vi rė ak ty vus 
na cio na li nio iš si va da vi mo ju dė ji mas, ku ria me da ly va vo ir Kriu kų žmo nės.

„Med vi lio ny se bu vo ren gia mos jau ni mo pra mo gos su ma žais ne le ga liais vai di ni-
mais. T. Go e sy tės ini cia ty va su si kū rė slap ta sce nos me no kuo pe lė, ku riai su di de liais 
var gais pa vy ko gau ti iš val džios lei di mą su ruoš ti vie šą va ka rą, įvy ku sį ar ti Kriu kų mies-
te lio, Dva re liš kių kai me prie Kle men so Blū džio klo ji mo. 1909 m. lie pos 8 d. vai din ta 
3 veiks mų ko me di ja „Aud ra gied ro je“ ir Pet liu ko ko me di jė lė „Ne at mez ga mas maz-
gas“. Vy riau sia va ka ro or ga ni za to rė, kaip vi suo met, bu vo T. Go e sy tė, o sce nai va do va-
vo ir da ly va vo žy miau sie ji anų lai kų sce nos dar buo to jai G. Žem kal nis-Land sber gis ir 
po nia S. Ven slaus kie nė iš Šiau lių. Pro gra mą pa pil dė cho ras. Vai di ni mų ir cho ro da ly-
viai bu vo T. Go e sy tės glo bo ja mas vie tos jau ni mas, moks lei vi ja, mo ky to jai“.12 Iš si aiš ki-
nau, kad mi nė ta me ir kai ku riuo se vė les niuo se lei di niuo se pa da ry ta klai da: Dva re liš kių 
kai me gy ve no ne Kle men sas Blū džius, o ūki nin kas Kle men sas Ru dis. E. Šu kie nės 
straips ny je „Pi lie čių pri der mė. Sta nis lo vo ir Te re sės Von Go e sų veik la“ Kle men so Ru-
džio var das ir pa var dė pa ra šy ti tei sin gai („Žiem ga la“, 2003/1).

11 Šiau rės Lie tu va, 2001 m.
12 D. M a r  c i n  k e  v i  č i e  n ė . Įžy mios Lie tu vos mo te rys: IX a. ant ro ji pu sė – XX a. pir mo ji pu sė, Vil niaus 
uni ver si te to lei dyk la, 1997.
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k. ru džio klo ji mas apie 1942 m.
Nuo trau ka iš J. Ru džio al bu mo. Au to rius ne ži no mas

 

elz bie ta ir kle men sas 
ru džiai sa vo ves tu vių 
die ną 1900 m. (Elz bie tai 

tuo me tu bu vo 22, o Kle men-
sui – 44 me tai). 

Nuo trau ka da ry ta Ry go je

elž bie tos ir kle men so ru džių šei my na su lau kė 8-ių 
vai kų. 1909 me tais jie su ti ko, kad prie jų klo ji mo vyk-
tų lie tu viš kas va ka ras. Pir mas iš kai rės – sū nus Jo nas apie 

1962–1963-uo sius ga my bi nėms kla sėms dės tęs me cha ni za ci ją. 
(Jo sū nus Ju lius Ru dis – il ga me tis mo kyk los di rek to riaus pa va-
duo to jas ūkio rei ka lams, Ju liaus žmo na Ele na – mū sų mo kyk los 
ma te ma ti kos mo ky to ja.) Nuo trau kos iš A. Au gus taus kie nės al-

bu mo. Au to rius ne ži no mas

P. Vi šins kis iš Pa vir čiu vės dva ro iš vy ko 1901 m. va sa ros pa bai go je. Tai gi dve jus 
me tus šis gar bus žmo gus da ly va vo na cio na li nia me mū sų kraš to ju dė ji me, bū rė žmo-
nes ko vai už lie tu vy bę. Ne kar tą lan kė si Med vi lio nių dva re. Ma nau, jo bu vi mas mū sų 
kraš te bu vo la bai reikš min gas.

Ži no ma, kad kriu kie čiai bu vo ak ty vūs ko vo to jai už tei sę mo ky tis gim tą ja kal-
ba. Mat nors 1904 m. spau dos lie tu viš kais rašt me ni mis drau di mas bu vo pa nai kin tas, 
mo ky ti ir mo ky tis gim tą ja kal ba mo kyk lo se ca ro val džia ne lei do. Kriu kų vals čiaus 
vals tie čiai Ru si jos mi nist rui pir mi nin kui Vi tei ra šė: „Ži no da mi, kad moks las – švie sa, 
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ne moks las – tam sy bė, mel džia me mo kin ti vi so se mū sų vals čių mo kyk lo se pri gim ta 
lie tu viš ka kal ba, kad mū sų vai kai ge rai su pras tų da ly kų iš gul di nė ji mą. Da bar ti nė vals-
čiaus mo kyk la su iš gul di nė ji mu moks lo ru sų kal ba ne pa sie kia to tiks lo, ku rį ji tu rė tų 
pa siek ti. Da bar mū sų vai kai, pra bu vę mo kyk lo je 3–4 žie mas, be veik nie ko ne iš moks-
ta. Jie ne tik ne su si pa žįs ta su arit me ti ka ir ge og ra fi  ja, bet ir ru siš kai blo gai kal ba. Mes 
pri pa žįs ta me ru siš kos kal bos mo kė ji mo rei ka lin gu mą ir ne si prie ši nam tam, kad vals čių 
mo kyk lo se mo kin tų at ski rai ru siš ką kal bą“.13

Kriu kų vals čiaus pe ti ci jo je bu vo rei ka lau ja ma le ga li zuo ti slap tą sias 
mo kyk las. Iš to, kaip pa ra šy ta ši pe ti ci ja, ma ty ti, kad jos au to riai bu vo iš si la vi nę, 
pa kan ka mai di plo ma tiš ki, bet reik lūs žmo nes. Tai ga lė jo bū ti Med vi lio nių dva ro šei-
mi nin kai Go e sai, ku ni gas Ka zi mie ras Mar ma, knyg ne šys Vik to ras Pe čiu lis ir ki ti to 
me to švie suo liai. 

Ka zi mie ras Mar ma, gi męs 1878 m., „mo kė si Kau no ku ni gų se mi na ri jo je, 
1902 m. gruo džio 1 d. įšven tin tas ku ni gu ir pa skir tas vi ka ru į Kriu kus (Jo niš kio r.). 
Čia su si pa ži no su vie ti niais knyg ne šiais (Vik to ru Pe čiu liu ir kt.), iš jų gau da vo lie tu viš-
kos spau dos. Skai ty da vo pats, taip pat pla tin da vo tarp pa žįs ta mų“.14

Apie 1904 m. vais ti nę Kriu kuo se nu si pir ko Ma tas Va lei ka (1878–1937), vi suo-
me nės vei kė jas, knyg ne šys. Jau še še rių me tų jis mo kė jo skai ty ti lie tu viš kai. Mo kė si Jel-
ga vos gim na zi jo je, įsi trau kė į slap tos drau gi jos Kū di kis veik lą, pa rū pin da vo lie tu viš kų 
kny gų, pla ti no jas, 1897 m. įkliu vo su lie tu viš ka spau da, bu vo areš tuo tas ir įka lin tas 
Ry gos ka lė ji me. Vė liau J. Jab lons kio pa tar tas pra dė jo dirb ti vais ti nė je. Vais ti nin ko iš-
si la vi ni mą įsi gi jo Pet ra pi ly je. Bu vo nuo la ti nė je žan da rų prie žiū ro je, ne kar tą kra ty tas 
dėl lie tu viš kos spau dos pla ti ni mo. Tai gi toks žmo gus dve jus me tus dir bo Kriu kų vais-
ti nė je. Nors 1903 m. iš po li ci jos bu vo nu si pir kęs iš ti ki my bės ca ro val džiai liu di ji mą, 
ta čiau nuo lat dir bo lie tu vy bės gai vi ni mo ir puo se lė ji mo dar bą. Ir, ži no ma, ne sė dė jo 
su dė jęs ran kų, kai Kriu kuo se vy ko to kie da ly kai.15

„Lie tu vy bės idė jų vei kia mi, 1905 me tų re vo liu ci nio są jū džio me tu kriu kie čiai 
nu ša li no ru siš ką vals čiaus ad mi nist ra ci ją ir ru sų mo ky to ją“.16 Knyg ne šys Vik to ras Pe-
čiu lis sa vo biog ra fi  jo je ra šo: „Po Di džio jo Vil niaus Sei mo aš ir ki ti mū sų vals čiaus 
pa žan ges nie ji ūki nin kai, ku ni go Mar mos pa ska tin ti, iš me tėm iš Kriu kų pra džios mo-
kyk los ru są mo ky to ją“.17

Tai gi jau ga li me sa ky ti, kad Med vi lio nių dva ro sa vi nin kai Go e sai, ku ni gas 
K. Mar ma, knyg ne šys V. Pe čiu lis, vais ti nin kas Ma tas Va lei ka ir bu vo tie, apie ku riuos 
bū rė si vi si, ku riems bu vo svar bi lie tu vių kal ba. Gra žių žmo nių, stip rių as me ny bių gy-
ven ta Kriu kuo se XIX am žiaus pra džio je. 

T. Go e sy tė „lie tu viš kos kny gos rė mi mui sa vo ir se sers Vik to ri jos Grau rog kie nės 
lė šo mis įstei gė ne ma žą lie tu viš ką kny gy nė lį, ku ris bu vo ne le ga liai lai ko mas Kriu kų 
mies te ly je pas 1907 m. čia pa skir tą pir mą jį lie tu vį mo ky to ją Fe lik są Dau gė lą, 
13 Ty l a  A. 1905 m. re vo liu ci ja Lie tu vos kai me. Vil nius, Min tis, 1968, p. 120–121.
14 B e n j a m i n a s  K a l u š k e v i č i u s, K a z y s  M i s i u s, Lie tu vos knyg ne šiai ir da rak to riai 1864–1904, 
p. 290, Vil nius, Die me džio lei dyk la, 2004 m.
15 Ten pat, p. 506.
16 N a r v i d a s  V. Kriu kai: pra ei ties ir da bar ties san kir ta. „Šiau lių kraš tas“, 1997 m. lie pos 10 d.
17 Knyg ne šys, p. 102, 1992. 
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bu vu sį ar ti miau sią T. Go e sy tės ben dra dar bį. Per mo kyk los vai kus ir slap tą drau gi jė lę 
kny gy nui rem ti pla ti na ir ra gi na lie tu viš kas kny gas skai ty ti“.18

Tai gi pir ma sis lie tu vis, dir bęs Kriu kų pra di nės mo kyk los mo ky to ju, bu vo Fe lik-
sas Dau gė la (1887-05-03–1967-05-24). Anks čiau jis mo ky to ja vo Lat vi jos mies te Vent-
spi ly je. Ten su vie ti niais lie tu viais pa sta tė „Ame ri ką pir ty je“. Dėl per se kio ji mo tais 
pa čiais me tais at si kė lė į Ry gą. Bet ir čia val džia ne da vė jam ra my bės, to dėl 1907 m. 
rug sė jo 1 d. F. Dau gė la per si kė lė į Kriu kus ir pra dė jo dirb ti pra di nė je mo-
kyk lo je.19 

 

kriukų miestelio inteligentai svečiuose pas Goesus. 
Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: mokyt. F. Daugėla, ūkininkas M. Rožanskas, 

Kriukų m. vaistininkas Tirkšlevičius, studentas M. Mastaitis, Kriukų m. mokyt. B. Žygelis, 
ūkininkas J. Rožanskas. Stovi iš kairės: 1 – nežinomas, T. Goesytė, S. Goesas, nežinomas vaikas, 
V. Gravrogkienė, Kriukų parapijos klebonas A. Radančius, 7 – nežinomas, Gravrogkas iš Lieporių 

km.). Fotografuota apie 1910 m. Nuotrauka iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus.

Ka dan gi nuo trau ka da ry ta 1910 m., ga li me da ry ti iš va dą, kad tais me tais F. Dau-
gė la dar dir bo Kriu kų mo kyk lo je. Ši nuo trau ka – do ku men tas, įro dan tis, ko kie glau-
dūs bu vo Kriu kų in te li gen tų ir Med vi lio nių dva ro sa vi nin kų ry šiai. Nuo trau ko je ma-
to me mo ky to jus F. Dau gė lą ir ant rą jį mo ky to ją lie tu vį – Bo les lo vą Žy ge lį. 

Lie tu vos vals ty bės is to ri jos ar chy ve pa vy ko ras ti Bo les lo vo Žy ge lio 1911 m. 
sau sio 18 d. ra šy tą sta tis ti nę Ru si jos im pe ri jos pra di nių mo kyk lų ata skai tą, už pil dy tą 
ru sų kal ba.

18 N e m e i k š a i t ė  M. Te re sė Go e sy tė, kny ga Įžy mios Lie tu vos mo te rys: XIX a. ant ro ji pu sė – XX a. pir-
mo ji pu sė, p. 57, Vil niaus uni ver si te to lei dyk la, 1997.
19 Lie tu vos te at ro rai dos bruo žai, I da lis, p. 137–138, Vil nius, 1972 m.
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1911 me tų ata skai tos pir ma sis pus la pis. tai se niau sias do ku men tas, 
liu di jan tis kriu kuo se įsteig tą val džios mo kyk lą
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24 me tų mo ky to jas Bo les lo vas Žy ge lis, Vin cen to sū nus, ki lęs iš vals tie čių, ve-
dęs, tuo me tu vai kų ne tu rė jo. Bu vo bai gęs liau dies mo kyk lą, tu rė jo tei sę dės ty ti mo-
kyk lo je. Mo ky to ja vo 3 me tus, Kriu kuo se – pir mi me tai. Ka dan gi ata skai ta ra šy ta už 
1910–1911 moks lo me tus, tai Bo les lo vas Žy ge lis pa skir tas į Kriu kus 1910 me tais. 

kriu kų pra di nė mo kyk la apie 1913 me tus. Cen tre – mo ky to jas B. Žy ge lis, ša lia – 
ne ži no ma mo ky to ja. Šia me vai kų bū ry je tu rė tų bū ti ir ig nas skrups ke lis

Nuo trau ka iš J. Bar ta šie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Jei gu tei sin gai šios nuo trau kos sa vi nin kė nu ro dė me tus, tai B. Žy ge lis 1913 m. 
dar dir bo Kriu kuo se. Ži no ma, kad vė liau jis dir bo Jo niš kio mo kyk los pir muo ju di rek-
to riu mi.20 

F. Dau gė la mi nė to je Žy ge lio ata skai to je ne mi ni mas. Ma tyt, tuo me tu Kriu kuo-
se jo ne be bu vo. Jis ga lė jo bū ti iš vy kęs į Pe ter bur gą mo ky tis ge o de zi jos mo kyk lo je: 
„Kriu kų mies te ly je bu vo ga bus ir darbš tus liau dies mo ky to jas F. Dau gė la iš ne tur tin-
gos šei mos, bet la bai no rin tis to liau mo ky tis. S. ir T. Go e sai su tei kė ma te ria li nę pa gal-
bą, kad jis ga lė tų Pet ra pi ly je įsi gy ti ma ti nin ko spe cia ly bę.“21

1912 m. F. Dau gė la vėl pa si ro dė Kriu kuo se. Ar mo ky to ja vo, ne ži no me, ta čiau 
pa dė jo J. Mi siui sta ty ti vai di ni mus. F. Dau gė la ki tų pa de da mas suor ga ni za vo Kriu kų 
bū re lio gast ro les Lin ku vo je. Kriu kie čiai vai di no Dau ge la vi čiaus dar ži nė je, ku ri bu vo 
sau sa kim ša.22

20 Ba jo rų von Go e sų gy ve ni mo prie der mė – kul tū ra ir švie ti mas , 2004, p. 30.
21 Ten pat, p. 29.
22 M a k n y s  V. Lie tu vių te at ro rai dos bruo žai, I da lis, p. 137–138 , Vil nius, Min tis, 1972. 
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Ži no ma, kad po moks lų Pe ter bur ge F. Dau gė la ap si gy ve no Kau ne. 1914 m. sau-
sio 28 d. jis ve dė vy riau sią Vik to ri jos Go e sy tės-Grav rog kie nės duk rą Oną. „Pir mo jo 
pa sau li nio ka ro įvy kiai nu bloš kė V. Grav rog kie nę su duk ra Ona ir žen tu F. Dau gė la, jų 
sū ne liu ir bro liu S. Go e su į Ru si jos gi lu mą, į Val da jų Nov go ro do gu ber ni jo je. <...> 
Ona stu di ja vo odon to lo gi ją Mask vo je.“23 

Ant ro jo pa sau li nio ka ro me tais F. Dau gė los pa var dė vėl su šmė žuo ja Kriu kų vals-
čiaus įvy kiuo se. Med vi lio nių vien kie my je jau mums pa žįs ta mas F. Dau gė la slė pė iš 
Šiau lių ge to iš vog tą Šiau lių že mės tvar ky to jo įstai gos ma ti nin ką Jo kū bą Ba ril ką. Jį 
iš slaps tė per vi są oku pa ci jos lai ko tar pį. F. Dau gė la at ve žė ir du žy dų vai kus. Juos glo bo-
jo Kriu kų vals čiu je Ba ra vy kų vien kie my je F. Dau gė los kai my nas S. Ja lo vec kas. Vai kai 
iš gy ve no ir po ka ro bu vo ati duo ti to li miems jų gi mi nai čiams, nes tė vai bu vo su šau dy-
ti.24

Mi nė to je mo ky to jo B. Žy ge lio 1911 m. sau sio 18 d. ata skai to je mi ni ma, kad 
pa gal 1828 m. spren di mą Kriu kuo se liau dies mo kyk la įkur ta 1886 me tais. Ta čiau ži-
no mo gar bės pro fe so riaus, ma te ma ti kos ir fi  lo so fi  jos gar bės dak ta ro, po eto, pub li cis to 
Alek san dro Damb raus ko-Ado mo Jakš to vie nas biog ra fi  jos mo men tas kal ba ką ki ta. 
„XIX a. lie tu vių li te ra tū ros is to ri jo je“25 ra šo ma, jog ku ni gas Sta nis lo vas Damb raus kas, 
ku ris da ge lį me tų kle bo na vo Kriu kuo se, vie šė da mas Ku ro ny se (A. Jakš to tė viš kė je, 
da bar ti nia me Kė dai nių ra jo ne) „Alek san dro ga bu mus pa ste bė jo ir nu ta rė jį leis ti į 
moks lus. <...> Dė dė ber niu ką pa si ė mė pas sa ve, kur Alek san dras 1872 m. pa va sa rį 
bai gė vie tos val di nę liau dies mo kyk lė lę...“ Tai gi 1886 m. val di nė liau dies mo kyk-
la Kriu kuo se jau bu vo. Kai ku rio se ne pri klau so mos Lie tu vos pir mų jų me tų ata-
skai to se ra šo ma, jog pra di nė mo kyk la Kriu kuo se įkur ta 1888 m., vė les nė se mi ni mi 
1864 me tai. Ma žo jo je lie tu viš ko je ta ry bi nė je en cik lo pe di jo je 26 ra šo ma, kad pra di nė 
mo kyk la Kriu kuo se pra dė jo veik ti 1867 m. Šiau lių ar chy ve pa vy ko ap tik ti duo me nis, 
kad mo kyk los di rek to rius A. Če pu tis 1961-09-23 raš tu Nr. 335 in for muo ja Jo niš kio 
Liau dies švie ti mo sky rių, kad Kriu kuo se pra di nė mo kyk la bu vo įkur ta 1864 m.27 Ne-
pa aiš kin ta, iš kur ši da ta.

Pa ly gi nę vi sas mi nė tas da tas, ga li me da ry ti iš va dą, jog val diš ka liau dies mo kyk la 
Kriu kuo se ne ga lė jo bū ti įsteig ta nei 1886, nei 1888 m. Be lie ka 1867-ie ji (en cik lo pe-
di jos) ar ba 1864-ie ji (mi ni mi ne pri klau so mos Lie tu vos ata skai to se) me tai. En cik lo-
pe di jos duo me ni mis ga li ma ir su abe jo ti, nes jo je ne tei sin gai nu ro dy ta, jog vi du ri nė 
mo kyk la įkur ta 1949 m. (1949–1952 m. mū sų mo kyk la bu vo sep tyn me tė). 1952 m. 
ji bu vo pe ror ga ni zuo ta į vi du ri nę, o pir mo ji abi tu rien tų lai da bai gė 1956 m. Be to, 
ne tiks li ir pro gim na zi jos bu vi mo Kriu kuo se da ta (1947–1949): mo kyk los ar chy ve yra 
1946–1947 m. m. Kriu kų pro gim na zi jos die ny nas. Tai gi pro gim na zi ja Kriu kuo se 
bu vo jau 1946 m.

23 Ba jo rų von Go e sų gy ve ni mo prie der mė – kul tū ra ir švie ti mas, p. 43.
24 Iš gel bė ję pa sau lį… Žy dų gel bė ji mas Lie tu vo je (1941–1944), p. 203, Vil nius, Lie tu vos gy ven to jų ge no ci-
do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tras, 2001.
25 Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu tas, 2001.
26 2 to mas, p. 404. Vil nius, 1986.
27 Šiau lių ar chy vas, f. 358, 1. 167.
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1888 m. bu vo pa sta ty tas nau jas pra di nės mo kyk los pa sta tas. Tai da bar ti-
nė je Da riaus ir Gi rė no gat vė je esan tis se nas rau do nų ply tų na mas. Na mo kai na – 2072 
rub. Ja me bu vo kam ba riai (kla sės) moks lei viams, vir tu vė, dar ži nė, tvar tas. Mo kyk la 
tu rė jo so dą, dar žą. 

1888 m. val di nei pra di nei liau dies mo kyk lai bu vo pa sta ty tas 
nau jas pa sta tas.

Nuo trau ka iš „Mo kyk los is to ri jos“, fo to gra fuo ta  apie 1964 m. 
Au to rius ne ži no mas

Nuo 1872 m. (mo kė si A. Damb raus kas-Jakš tas) iki 1907 m. (mo ky to ja vo F. Dau-
gė la) jo kių ži nių apie liau dies mo kyk los dar bą Kriu kuo se ne tu ri me. Ne ži no me, kas 
jo je dir bo.

Pa gal 1910–1911 m. sau sio 18 d. ata skai tą Kriu kų liau dies mo kyk lo je ti ky bą 
dės tė Pet ras Fe lik so vi čius Jan ke vi čius (Петръ Феликсовичъ Янкевичъ), bai gęs Kau-
no dva si nę se mi na ri ją. Ti ky bą mo kyk lo se jis bu vo dės tęs jau 20 me tų, Kriu kuo se – ket-
vir tus. Tu rė jęs 3 sa vai ti nes ti ky bos pa mo kas, už ku rias ga vęs 30 rub. at ly gi ni mą.  

Moks las bu vo ne mo ka mas. Vi sas pra di nės mo kyk los kur sas bū da vo iš ei na mas 
per 4 me tus. Mo kyk los są ra šuo se 1910–1911 m. m. bu vo 73 mo ki niai (40 ber niu kų 
ir 33 mer gai tės), o ata skai tos ra šy mo die ną bu vo 65 mo ki niai (37 ber niu kai ir 28 mer-
gai tės). 1910 m. pil ną mo kyk los kur są bai gė 7 mo ki niai (6 ber niu kai ir 1 mer gai tė). 
1909–1910 m. m. iš mo kyk los iš ėjo 18 mo ki nių. 

1910–1911 moks lo me tai pra si dė jo rug sė jo 26, o bai gė si ge gu žės 2 d. (145 dar-
bo die nos), eg za mi nai vy ko ge gu žės 4 d., 68 mo ki niai pra lei do 1467 die nas (pra lei di-
mo prie žas tys ne nu ro dy tos). Kas dien bū da vo po 6 moks lo va lan das, tik šeš ta die nį – 5 
(35 val. per sa vai tę). 

Bu vo liau dies bib lio te ka, ne pa mi nė ta, kad prie mo kyk los. Mi ni ma, kad bib lio te-
ko je yra 218 to mų, 240 eg zem plio rių, ki to mis kal bo mis 4 to mai, 21 eg zem plio rius. Iš 
vi so 222 pa va di ni mų 261 eg zem plio rius. Bib lio te kos ver tė apie 77 rub. 6 kap. Bib lio te-
ko je per moks lo me tus lan kė si 6 skai ty to jai, iš da vi mų skai čius – 58. Mo kyk lo je bu vo 
58 že mė la piai, 8 pa veiks lai, 151 pro jek ci nė lem pa. Jų ver tė – 25 rub. 34 kap. Kny gas 
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moks lei viai gau da vo ne mo ka mai. Prie mo kyk los vy ko skai ty mai žmo nėms. Mo kyk los 
pa tal pos bu vu sios šal tos.28

Ne ra mūs, aud rin gi ir la bai įdo mūs bu vo 1863–1918 me tai. Ša lia val diš kų mo-
kyk lų, ku rio se bu vo mo ko ma ru sų kal ba, žmo nės slap ta stei gė lie tu viš kas, ku rias ca ro 
val džia drau dė ir per se kio jo. Po spau dos lie tu viš kais raš me ni mis už drau di mo po Lie-
tu vą nu si drie kė knyg ne šių ke liai. Vie nas ve dė ir į Kriu kų vals čių. Ge rai, kad bu vo 
no rin čių juo ei ti, ge rai, kad bu vo lau kian čių ir ne bi jan čių ri zi kuo ti. Lie tu viš kas žo dis 
šia me kraš te iš gy ve no ne tik me džių dre vė se, duo bė se po ak me ni mis, dvi gu ba me sta lo 
dug ne, bet ir jį my lin čių kai mie čių šir dy se. 

Įra šai Kriu kų baž ny čios kro ni ko je ro do, kad mo kyk la Kriu kuo se tu ri ga na se nas 
ir gi lias šak nis. Ma tyt, mū sų pro tė viai ne bu vo abe jin gi moks lui ir no rė jo, kad jų vai kai 
mo kė tų skai ty ti, ra šy ti ir bū tų ki taip la vi na mi.

Kriu kie čiai, kad ir gy ven da mi pa čia me Lie tu vos pa kraš ty je, prie Lat vi jos sie nos, 
ne at si li ko nuo kul tū ri nio ša lies gy ve ni mo, ak ty viai da ly va vo na cio na li nia me ju dė ji me: 
vy ko in te li gen ti jos su va žia vi mas, lie tu viš ki va ka rai su pa čių pa sta ty tais lie tu viš kais vai-
di ni mais, drau džia mos lie tu viš kos spau dos slė pi mas ir pla ti ni mas, bu vo įsteig tas slap-
tas lie tu viš kas kny gy nė lis. Jie iš vi jo ru sų tau ty bės vals čiaus val di nin kus ir mo ky to ją, 
ra šė pe ti ci ją Ru si jos švie ti mo mi nist rui dėl slap tų jų lie tu viš kų mo kyk lų le ga li za vi mo, 
mo ky mo lie tu vių kal ba vals ty bi nė se mo kyk lo se ir t. t. 

Dė kui mū sų kraš to in te li gen tams, kad jie taip gra žiai įpras mi no sa vo bu vi-
mą čia.  

Mo kyk la Ne pri klau so mo je lie tu vo je (1918–1940 m.)

Pa ga liau Lie tu va ta po ne pri klau so ma. Daug dar bo bu vo lie tu viš ko se mo kyk lo-
se. Štai ci ta tos iš V. Už tu po straips nio „Kny gų lei dy bos ap žval ga“:

„Lie tu viš kos kny gų lei dyk los Vil niu je ėmė kur tis 1918 me tais, Lie tu vai pa skel-
bus ne pri klau so my bę. Tais me tais vie na pir mų jų įsi kū rė kny gų lei di mo ak ci nė ben-
dro vė „Švy tu rys“. <...> Iš pra džių „Švy tu rio“ ben dro vė ėmė leis ti Lie tu vių moks lo 
drau gi jos pa reng tus va do vė lius ir ki tas kny gas. Vil nių oku pa vus len kų le gio nie riams, 
1919 m. „Švy tu rys“ ati da rė sky rių Kau ne. Čia ir bu vo plė to ja ma to les nė šios lei dyk-
los veik la. <...> Pa grin di nė „Švy tu rio“ pro duk ci ja – va do vė liai pra di nėms ir vi du-
ri nėms mo kyk loms, ta čiau čia bu vo iš lei džia ma ir gro ži nės li te ra tū ros kny gų. <...> 
Švie ti mo mi nis te ri jos dar buo to jai, pa tys su da ri nė da mi pra di nių ir vi du ri nių mo kyk lų 
pro gra mas, nu ma ty da vo lei di nių, ypač va do vė lių, te ma ti ką ir pa siū ly da vo juos pa ra-
šy ti ge riau siems tos sri ties spe cia lis tams. Ga vę pa vyz din gai (pa gal tą me tą) pa reng tą 
ran kraš tį, tuoj pat ga lė da vo įteik ti jį spaus tu vei be ko kio nors pa pil do mo lei dy bi nio 
pa ren gi mo“.29

28 LVIA, f. 567, ap. 8, b. 667, l. 1, 2, 3. 
29 Žur na lis to ži ny nas, Vil nius, 1992, p. 138–147.
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Bu vęs Kriu kų pra di nės mo kyk los mo ky to jas B. Žy ge lis pa li ko žen klų pėd sa ką 
ir ki tuo se Ne pri klau so mos Lie tu vos švie ti mo ba ruo se:

„Stam biau sia ir rep re zen ta ciš kiau sia lei dy bi nė įstai ga, vei ku si ne pri klau so mo je 
Lie tu vo je, bu vo „Spau dos fon das“. Šios lei dyk los įkū ri mo ini cia to rius – Ba lys 
Žy ge lis. Jis, 1908 m. Pe ter bur ge įgi jęs mo ky to jo tei ses, mo ky to ja vo įvai rio se Lie tu-
vos pra di nė se mo kyk lo se, o 1919–1920 m. bu vo Jo niš kio pro gim na zi jos di rek to rius. 
Dar 1919 m. Lie tu vos mo ky to jų su va žia vi me jis iš kė lė min tį įkur ti mo ky to jų lei dyk lą 
ir kny gy ną. Tai bu vo re a li zuo ta 1921 m., o nuo 1924 m. ben dro vę im ta va din ti Ko-
ope ra ci ne są jun ga „Spau dos fon das“. Lei dyk los val dy bą su da rė J. Ge niu šas, V. Kvies ka 
(pir mi nin kas), V. La šas, V. Ruz gas, B. Žy ge lis (rei ka lų ve dė jas, nuo 1930 m. – di-
rek to rius) ir J. Žiugž da (vi ce pir mi nin kas). <...>

1924 m. pra dė jo veik ti ne di de lės moks lo prie mo nių dirb tu vės. Jos vis plė tė si – 
įsi kū rė knyg ri šyk la, li tog ra fi  ja, spaus tu vė lė. „Spau dos fon das“ ga mi no są siu vi nius, že-
mė la pius, pa veiks lų rep ro duk ci jas, kny goms vir še lius, seg tu vus, pla ka tus ir t. t. „Spau-
dos fon do“ kny gy nai pre kia vo ne tik sa vo, bet ir ki tų lei dė jų – Kau no uni ver si te to, 
Že mės ūkio aka de mi jos, Švie ti mo mi nis te ri jos – kny go mis“.30

O ko kia gi tuo me tu bu vo Kriu kų mo kyk la? Lie tu vos ar chy vuo se pa vy ko at kur ti 
jos kro ni ką.

1919 m. sau sio 27 d. pra di nių mo kyk lų mo ky to jų są ra še yra ir du Kriu kų mo-
kyk los mo ky to jai: Jo nas Kup či kas ir El za Ju re vič. Įra šai at ski ri (ma tyt, bu vo dvi mo-
kyk los). 31 

Nuo 1920 m. spa lio 1d. Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je mo ky to ju pra dė jo dirb ti 
Juo zas In driu lai tis, mo ky to jau ti pra dė jęs nuo 1910 m. Ne ve dęs. Mo ky to jo tei ses įgi jęs 
1909 m. Mo kė jęs ru sų, lat vių, vo kie čių kal bas. Tu rė jo jau nes nio jo mo ky to jo cen zą. 
Dar prieš ka rą ke le tą me tų bu vo dir bęs pra di nė se mo kyk lo se. Ti ky bos mo ky to ju tais 
me tais bu vo ku ni gas Jo nas Do mar kas. Mo kyk la tu rė jo že mės: sod no 80 ketv. sieks nių, 
dar žo 300 ketv. sieks nių. So de vai sių me džių – 12, ki tų – 20. Mo kyk los in ven to rius 
skur do kas: 18 suo lų, 2 sta lai, 4 kė dės, 2 spin tos, 1 len ty na, 1 ra šo ma len ta, 1 ki bi ras, 2 
puo du kai, ap griu vu si ko mo da, pa ka bi na ma lem pa. Ir … 3 že mė la piai. Lė šas mo kyk lai 
iš lai ky ti da vė vals čiaus val dy ba. I sk. bu vo 18 ber niu kų ir 14 mer gai čių – 32; II sk. 20 
ber niu kų, 21 mer gai tė – 41; III sk. 6 ber niu kai, 3 mer gai tės – 9; IV sk. – tik ri ni mo 
me tu ras ta 11 mok. Iš vi so mo kyk lo je: 44 ber niu kai ir 38 mer gai tės – 82 (34 be tur čių 
vai kai, jų nie kas ne šel pė). 

Vy ko ir kur sai su au gu siems: I sky riu je bu vo – 1, II – 11,  III – 8 su au gę žmo nės. 
Iš vi so – 20. Šiau lių ap skri ties ins pek to rius (pa var dė ne įskai to ma) ra šo, jog mo kyk la 
yra val diš ka me „rū me“, ku ria me be mo kyk los kam ba rio (kla sės) dar yra 3 mo ky to jo 
kam ba riai ir vir tu vė. 

Ins pek to rius įver ti no ir mo ky to jo dar bą: „Mo kyk los ve dė jas mo ky to jas Juo zas 
In driu lai tis tu rįs mo ky to jo tei ses, dir ba at si da vęs mo kyk los rei ka lui, be to, tu ri daug 
pri ty ri mo mo ky me. Mo ky mo da ly kai taip pat pa sta ty ti tin ka moj aukš tu moj“.32

30 Žur na lis to ži ny nas, Vil nius, 1992 m., p. 138–147.
31 Lie tu vos cen tri nis vals ty bės ar chy vas, to liau – LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2248.
32 LCVA, 1921, Mo kyk los re vi zi ja, f. 391, p. 3, b. 367, p. 24. 
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Nuo 1921 m. gruo džio1 d. pra dė jo dirb ti mo ky to ja Bro nis la va Če po ny tė, bai-
gu si tris gim na zi jos kla ses. Mo ky to jau ti pra dė jo nuo 1916 m. 1,5 me tų ne dir bo mo-
kyk lo je. 

1921–1922 m. moks lo me tai pra dė ti rug sė jo 26 d. Mo kyk lo je dir bo du mo ky to-
jai: J. In driu lai tis, mo kyk los ve dė jas, ir Bro nis la va Če po ny tė. Ne aiš ku, kiek mo kyk lo je 
dir bo B. Če po ny tė, nes ve dė jas ne bu vo pa ten kin tas jos dar bu. Mo ky to jas J. In driu lai-
tis tik ri nu sio ins pek to riaus gi ria mas už tai, kad ge rai nu si ma no mo ky mo dar be, my li 
mo kyk lą, ypač pa si žy mi auk lė ji mo sri ty je. Ant ro ji mo ky to ja tik ri ni mo me tu sir gu si, 
to dėl dar be ne bu vu si. 

Mo kyk lo je ga lė tų tilp ti 78 mo ki niai. Są ra še bu vo 90 mo ki nių (ber niu kų 39). 
I sk. – 40, II – 28, III – 18, IV - 4 moks lei viai. Tik ri ni mo me tu ras ti 82 mo ki niai. Mo-
kyk lo je sve tim tau čių ne bu vo. 

Ti ky bą mo kė kle bo nas Jo nas Do mar kas, ran kų dar bus – B. Če po ny tė. Ti ky bai 
bu vo skir tos 2 sa vai ti nės pa mo kos, ran kų dar bams (nė ri mas) – 2 pa mo kos. Vy ko ir kur-
sai su au gu siems: II sk. – 24, III sk.- 6. Iš vi so – 30 (7 vy rai, 23 mo te rys). 

Mo kyk los ko mi te te dir bo šie žmo nės: Al bi nas Skrups ke lis, Kle mas Ru dis, Ig nas 
Kli mai tis, Jo nas Ru dis, To py lis Vai te kū nas. 

Mo kyk los „rui mas“ – 9,35 x 5,4 x 3,2 – mū ras. Mo ko mo ji kla sė – 1, mo ky to-
jams – 3 kam ba riai, dra bu žiams – 1, vir tu vė. Dar bu vo mal ki nė, tvar tas, 2 iš ei na mos 
vie tos.

Mo kyk lo je įsi gy ti 8 vir tu vės įran kiai ir kir vis. Pa dau gė jo ir moks lo įran kių: 4 že-
mė la piai, 4 skai ty tu vai, 2 kil no ja mo sios abė cė lės, 2 al bu mai, ter mo met ras, mag ne tas. 

Ma tyt, tuo me tu paš to ir ge le žin ke lio (siau ru ko) Kriu kuo se dar ne bu vo, nes at-
stu mas iki mi nė tų ob jek tų nu ro dy tas 18 km (iki Jo niš kio). 

1921 m. mo ky to jas J. in driu lai tis su vie no sky riaus mo ki niais.
Nuo trau ka iš J. Ru džio al bu mo (sė di pir mas iš kai rės). 

Au to rius ne ži no mas

Kriu kuo se bū ta ir ki ta tau čių mo kyk lų. Lat vių Kriu kų apy lin kė se at si ra dę ta da, 
kai Lie tu vos-Lat vi jos sie na bu vu si pa trauk ta Lat vi jos pu sėn. 1921 m. lap kri čio 1 d. 
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įsteig ta Kriu kų lat vių pra di nė mo kyk la. 1921 m. m. jo je pra dė jo 10 mo ki nių. Vė-
liau bu vo 32 mo ki niai: I sk. – 16, II sk. – 11, III sk. – 5. Tė vų ko mi te te dir bo Daks tinš, 
Je re vit čius, Bū lai nis. Nuo 1921 m. lap kri čio 1 d. iki 1923 m. šio je mo kyk lo je mo ky to-
ja vo Onė Ba jar. Ji bu vo bai gu si 6 gim na zi jos kla ses, dir bo sil pno kai, tė vai ja ne pa si ti-
kė jo. Mo kė ir ti ky bos, ir rank dar bių. Lė šų mo kyk lai iš lai ky ti sky rė vals čiaus val dy ba. 
Sar gui bu vo mo ka ma 6, švie sai skir ta 180, smul kioms mo kyk los iš lai doms – 50 auks. 
Mo kyk lai pa pil do mas pa tal pas už 500 auks. sam dė vals čiaus val dy ba iš Jur lo vi čiaus, gy-
ve nu sio per 1 km nuo mies te lio.33 1924–1926 m.Kriu kų lat vių mo kyk lo je dir bo mo ky-
to ja Al ma Va na gai tė. Na mas bu vo nuo mo ja mas iš P. Va na go. 1925 m. bu vo 4 sky riai 
ir 33 lat vių tau ty bės mo ki niai. 1926 m. 3-iuo se sky riuo se mo kė si 30 moksleivių34.

Kriu kų gy ven to jas J. Vi gė lis (gi męs 1927 m.) pri si me na, jog jo tė vai pa sa ko da-
vo apie lat vių mo kyk lą, ku ri bu vu si Va na gy nė je (vien kie mis ne to li Kriu kų). Anot jų, 
lat vių mo kyk lo je mo ky to ja vo El za Ju re vič. Ta čiau by lo se ne pa vy ko su ras ti šių duo me-
nų.

va na gy nė 2006 me tų va sa rą. čia kaž ka da bu vo mo ko mi lat vių vai kai.
Nuo trau kos au to rius – V. Mar ti nai tis

Kriu kų žy dų vai kai, ku rių mies te ly je tuo me tu bu vo ne ma žai, ga lė jo mo ky tis 
pri va čiai ar ba Jo niš ky je, kur bu vo žy dų kom plek tas.35 

1924–1925 m. m. ir 1925–1926 m. m. kar tu su ve dė ju J. In driu lai čiu dir bo 
mo ky to ja Pe la gė ja Čer niaus kai tė, mo ky to jau ti pra dė ju si 1924 m. rug sė jo 1 d. Moks-
lo cen zas – 6 gim na zi jos kla sės. Ji nai mo kė ir ran kų dar bo – siu vi nė ji mo (1 sa vai ti nė 
pam.), bei dai nų (1 sa vai ti nė pam.). Ti ky bos mo kė ku ni gas M. Ka zo kai tis.

Ša lia že mė la pių, gaub lių, pa veiks lų, skai ty tu vų mo kyk la įsi gi jo 3 „fi  zi kos pa būk-
lus“. 

1924–1925 m. m. Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je pra dė ti rug sė jo 15 d. su 26 
mo ki niais. Re vi zi jos me tu jų ras ta jau 38, o są ra šuo se – 90. Be tur čių vai kų – 31. Su au-
gu sių kur suo se I–II sk.– 13 žmo nių. 

Mo kyk los ko mi te te dir bo J. Ru dis, T. Va liu kas, L. La tai tis, M. Au gus taus kas, 
A. Skrups ke lis. 
33 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1377.
34 LCVA, b.1445, l. 54.
35 1925 m. sau sio 13 d. apy skai ta, p. 30.
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Pe la gė ja Čer niaus kai tė mo kyk lo je dir bo pir mus me tus, to dėl Šiau lių ap skri ties 
III ra jo no ins pek to rius nu ro dė, kaip „nau do tis ra šo mai siais pra ti mais ir pri žiū rė ti sa-
vys to vius dar bus“.

1924 m. Šiau lių ap skri ty je bu vo pa ruoš tas mo kyk lų tin klo pla nas, kad bū tų įgy-
ven din tas pri va lo mas pra di nis mo ky mas. Mo ky tis tu rė jo vai kai, ku riems sau sio 1 d. 
bu vo su ėję ne ma žiau kaip 7 ir ne dau giau kaip 14 me tų.36

Ma tyt, ne at si tik ti nai In dri liū nuo se 1925–1926 m. m. ati da ro ma Kriu-
kų 2-oji pra di nė mo kyk la. 

1925–1926 m. m. 1-oje Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je dir bo tie pa tys mo ky-
to jai. Mi nė to ins pek to riaus nuo mo nė apie mo ky to jų dar bą ma žai pa si kei tu si: jis ver ti-
na mo ky to jo J. In driu lai čio pa tir tį, pa mi ni, kad mo ky to ja P. Čer niaus kai tė dar be jau 
ne blo gai nu si ma nan ti, bet „ak cen tas jos ne lie tu viš kos tar mės la bai ga di na įspū dį“. 

Moks lo me tai pra si dė jo rug sė jo 14 d. Kas dien dir ba ma nuo 9.00 val. iki 13.30 
val. (5 pa mo kos po 50 mi nu čių kiek vie na). Są ra šuo se bu vo 81 mo ki nys, lan ky mo me-
tu ras ti 72 mo ki niai.37 

Ras ta 1925–1926 m. m. apy skai ta apie 2-ąją Kriu kų pra džios mo kyk lą, 
esan čią In dri liū nų kai me (4 km nuo Kriu kų). Už 450 li tų me tams mo kyk lai bu vo 
nuo mo ja mas na mas iš ūki nin ko Jo no Au gus taus ko. 

Moks lo me tus pra dė jo rug sė jo 14 d. Kas dien dir bo nuo 9 iki 14 val. (5 pa mo kos 
po 50 mi nu čių). 1925–1926 m. m. In dri liū nuo se esan čios mo kyk los są ra šuo se bu vo 
30 mo ki nių. Lan ky mo me tu ras ti 27.

iv sky riaus mo ki niai su mo ky to ja mar ga ri ta Špė de ry te prie mo kyk los in dri liū nuo se.
V. Vai naus kai tė, R. Lu ko šiū nai tė, J. Ur be ly tė, A. Sa mai tė, G. Tu pa jy tė, A. Rat kus, V. Lu ko šiū nas, 

V. Tu ga, V. Barš kė tis, K. Mo te jū nas, E. Mi sius, V. An ci jo nis, R. Kal ni nis.
Nuo trau ka iš A. Rat kaus al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Kla sė je bu vo 14 ga na pa ken čia mų suo lų, len ta, 2 kė dės ir spin ta. Tu rė jo 2 pus-
ru tu lius (gaub lius), 3 že mė la pius, 1 kom pa są ir 4 sie ni nius pa veiks lus. 

Tik ri nęs ins pek to rius ra šo, kad „mo ky to jas J. Jo nai tis mo ky mo dar be nu si ma no 
ge rai. Vai kai vi suo se sky riuo se pra la vin ti tin ka mai“. Mo ky to jas Jo nas Jo nai tis (1888–

36 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1416, p. 274–275. 
37 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1433, p. 15.
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1968) – 30 me tų lie tu vis, ka ta li kas, ūki nin kų, gy ve nu sių vien kie my je už But kū nų 
kai mo, sū nus, bai gęs 4 pro gim na zi jos kla ses ir Dot nu vos že mės ūkio kur sus. 1919 m. 
mo ky to jo dar bą pra dė jo Blauz džiū nų pra di nė je mo kyk lo je. Ve dęs, tu rė jo 2 duk ras. 
Vie na duk ra mi rė vai kys tė je. Ki ta duk tė Al do na iš te kė jo už Vy tau to Bar kaus ko, gy ve-
no Kriu kuo se. Vė liau, jau so vie ti niais me tais, žu vo gais ro me tu. Vai kų jie du ne tu rė jo. 
J. Jo nai tis In dri liū nuo se dir bo iki 1929 m.38 

1926–1927 m. m. abie jo se Kriu kų pra di nė se mo kyk lo se dir ba jau ke tu ri mo ky-
to jai: J. In driu lai tis, Eu ge ni ja Le sy tė, Al ma Va na gai tė ir J. Jo nai tis. 28-ių me tų E. Le-
sy tė tu rė jo 6 m. dar bo sta žą, bu vo bai gu si Kre tin gos dve jų me tų pe da go gi nius kur sus. 
21-ių A. Va na gai tė jau bu vo dir bu si 3 me tus. Cen zas – 8 gim na zi jos kla sės. Ta čiau 
Kriu kuo se ji dir bo tik vie ne rius me tus. Mo ky to ja Eu ge ni ja Le sy tė dir bo Kriu kų mo-
kyk lo je 8 me tus. (J. In driu lai tis ir E. Le sy tė dvie se dir bo nuo 1927–1928 iki 1933–
1934 m. m.)

1926–1927 m. m. mo kyk la pra dė jo dirb ti rug sė jo 15 d. Są ra šuo se bu vo 91 
moks lei vis. Tik ri ni mo me tu, va sa rio 17 d., ras ti 27 moks lei viai. Mo kyk lo je bu vo jau 
dau giau mo ky mo prie mo nių: 18 sie ni nių pa veiks lų, sie ni nių že mė la pių, 2 pus ru tu liai, 
2 Eu ro pos že mė la piai, 1 pa sau lio že mė la pis, smui kas, elek tro fo ni nė ma ši nė lė.

Ka dan gi mo kyk los pa sta te bu vo įsi kū ręs ir Kriu kų vals čius, tai vi soms kla sėms 
vie tos ne už te ko. Mo kyk lo je bu vo dir ba ma su 2 moks lei vių kom plek tais, o tre čia jam  
nuo mo ja mas bu tas Ka zy luo se (1–1,5 km nuo Kriu kų). Ši toks pa da li ji mas nei gia mai 
pa vei kė mo kyk los dar bą, to dėl mo kyk los ve dė jas J. In driu lai tis ir tė vų ko mi te tas rei ka-
la vo, kad ki tais me tais vals čiaus sa vi val dy bė  tre čia jam kom plek tui su ras tų bu tą Kriu-
kuo se.

I ir III sky rius mo kė E. Le sy tė. Ji dės tė vaiz džiai, su pran ta mai. Jos mo ki niai 
bu vo šva rūs. Su ant ruo ju sky riu mi pla nin gai, sis te min gai moks lo da ly kus ėjo A. Va na-
gai tė. J. In driu lai tis mo kė II ir I sky rių at si li ku sius vai kus. Mo ky to jui pa ta ria ma ar čiau 
„su si pa žin ti ir pa ty ri nė ti jų at si li ki mo prie žas tį ir į tai dau giau kreip ti dė me sio“. Jiems 
dės ty ti rei kė tų ypač vaiz džiai. „Ben drai mo ky mo auk lė ji mo dar bas pa sta ty tas tin ka mo-
je aukš tu mo je“, – nu spren džia mo kyk lą lan kęs ins pek to rius.39

Kriu kų vie no kom plek to mo kyk los Nr. 2 są ra šuo se – 11 moks lei vių. Ba lan džio 
27 d. ras ti 8 moks lei viai. Moks lo me tų pra džia – ir gi rug sė jo 15 d. Pa mo kų pra džia – 
8 val. Pa mo ka tru ko 45 min.

Mo kyk los ap rū pi ni mas ne blo gas. Di džiau sias trū ku mas – ją lan ko „ne pa kan ka-
mas mo ki nių skai čius, o taip yra dėl to, kad iš čia ar ti dvi kai my ni nės mo kyk los (į 
Kriu kus – 3 km, į Blauz džiū nus – 3,5 km) <…> Kai bus įves tas pri vers ti nis moks las, 
šią mo kyk lą rei ka lin ga už da ry ti“.40  

1927–1928 moks lo me tai Kriu kuo se pir mą kar tą pra dė ti rug sė jo pir-
mą die ną. Dir ba ma bu vo nuo 9.00 iki 13.15 val. – po 5 pa mo kas kas dien. Pa mo-
ka – 45 min. Toks pa mo kos lai kas nu si sto vė jo il gam. 

Iš 66 moks lei vių, bu vu sių są ra šuo se, ko vo 7 d. mo kyk lo je ras ti 65. Lan ko mu-
mas ge res nis. IV sky rių bai gė 8 moks lei viai. Mo kyk lo je yra 68-ios mo ki nių skai to mos 
38 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1433, l. 12.
39 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1444, p. 54. 
40 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1444, p. 54.



3333

kny gos, 45 ne rei ka lin gi va do vė liai, 24 kny gos mo ky to jams. Ša lia pra ėju siais me tais 
var din tų mo ko mų jų prie mo nių, at si ra do smui kas, ba ro met ras, men zū ra. 

„Ve dė jas (J. In driu lai tis) nors ir se nas (61 m. – aut. past.), ta čiau mo kyk loj dirb-
ti dar su ge ba. Mo kyk la už lai ko ma tvar koj, dar bas at lie ka mas pa ten ki na mai. Mo ky to ja 
E. Le sy tė dir ba ener gin gai. Mo ki niai skai to ir ra šo, ir ben drai pra la vin ti pa ten ki na-
mai“, – ra šė Šiau lių ap skri ties ins pek to rius An ta nas Skab rys (pa var dė sun kiai įskai to-
ma).41

Pri va lo mo pra di nio mo ky mo klau si mai svars ty ti ir Kriu kų vals čiaus ta ry bo je. 
1928 m. ko vo 22 d. vals čiaus val dy ba siun tė raš tą Šiau lių ap skri ties III ra jo no pra džios 
mo kyk lų ins pek to riui, ku ria me pra ne šė, jog vai kai bus su ra ši nė ja mi ko vo mė ne sį ir 
dar bas bus lai ku už baig tas. Pri dė ta ir 1928 m. va sa rio 25 d. Kriu kų vals čiaus ta ry bos 
po sė džio pro to ko lo Nr. 1 iš trau ka: „Ta ry ba, ap svars čius šį klau si mą, at vi rai bal suo jant 
vien bal siai nu ta rė: įves ti Kriu kų vals čiu je pri va lo mą pra džios moks lą nuo 1928 m. 
ge gu žės 1 d., jei gu ap skri ties val dy ba su tiks pri si dė ti prie šel pi mo bied nuo me nės ir 
ap rū pins ne tur tin gus mo ki nius va do vė liais ir ra šo mai siais da ly kais, be to įve dant pri-
va lo mą pra džios moks lą pra šy ti ap skri ties val dy bą įtrauk ti į 1929 m. są ma tą sta ty mui 
Kriu kų vals čiu je dvie jų pra džios mo kyk lų No ciū nų ir Med vi lio nių kai mų ra jo nuo se“. 
(Raš tų kal ba ne tai sy ta.)

Pa si ra šė vir šai tis J. Ra mo nas, sek re to rius E. Pi li pū nas.42

vals čiaus dar buo to jai, ku rie rū pi no si dėl pri va lo mo pra di nio moks lo įve di mo ir 
pa si ra šė pra šy mą. 

Iš de ši nės 1-oje ei lė je: Pra nas Čel kis, kai mo se niū nas; Eu ge ni jus Pi li po vas-Pi li po nis, vals čiaus  
sek re to rius; Jo nas Ra mo nas, vals čiaus vir šai tis; kt. ne ži no mi. 2-oje ei lė je: ant ras – Meš ka, kai mo 
se niū nas; Jo nas Avi žie nis, raš ti nin kas; žy das Perc ma nas, mies te lio se niū nas; Jo nas Ser va, kai mo 
se niū nas. Tre čio je ei lė je: Jo nas Ro žans kas, šau lių va das; Juo zas Bur kaus kas, vals čiaus sar gas. 

Nuo trau ka da ry ta apie 1930 m. prie vals čiaus, ku ris bu vo įsi kū ręs vie na me mo kyk los pa sta to ga-
le. Ja me bu vo ir paš tas. Nuo trau ka iš E. Ra mo nai tės-Ru die nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

41 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1456.
42 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 2381.
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Kriu kų vals čiaus pa rei gū nai dir bo ge rai. Tai ma ty ti iš Šiau lių ap skri ties III ra-
jo no pra džios mo kyk lų ins pek to riaus 1928 m. ba lan džio 31 d. raš to Nr. 288, ra šy to 
švie ti mo mi nis te ri jai. Ja me pra ne ša ma, kad nuo 1928 m. ge gu žės 1 d. Meš kui čių ir 
Kriu kų vals čiuo se pri va lo mą mo ky mą ga li ma įves ti. Gas čiū nų ir Pa švi ti nio vals čiaus 
ta ry bos dar ne bai gę pra dė tų dar bų, o Jo niš ky je, Žei me ly je ir Lin ku vo je ne nu ma to ma 
šie met tų dar bų pa da ry ti.43

Šiau lių ap skri ties val dy ba 1928 m. ko vo 20 d. įsa ky mu Nr. 230 pri ta rė 
pri va lo mo pra di nio moks lo įve di mui Kriu kų vals čiu je nuo 1928–1929 moks-
lo me tų.

Pri va lo mas pra di nis mo ky mas vi so se Kriu kų vals čiaus mo kyk lo se įves-
tas nuo 1928–1929 m. m. ge gu žės 1 d.44 

Šiau lių ap skri ties val dy bos ir kriu kų vals čiaus ta ry bos spren di mai apie pri va lo mo 
pra džios moks lo įve di mą kriu kų vals čiu je.

Kriu kų vals čiaus ta ry bos pir mi nin kas tuo me tu bu vo A. Ku bi lius, na riai J. Jo nai tis J. Umb ra sas, 
A. Ba ja riū nas, J. Vi li mas, I. Buls kis, B. Kaš ke vi čius, K. La tai tis, V. Gab ri lai tis, H. La ze ro vi čius

1928–1929 m. m. Są ra šuo se 75 mo ki niai, lan ky mo me tu ras ti 59. J. In driu lai tis 
mo ko II ir III, o E. Le sy tė I ir IV sky rių mo ki nius. Mo ki niai at ėjo į kla ses, ku rių sie nos 
iš da žy tos spal vo tais van de ni niais, o fa ne lės – alie ji niais da žais, bet pa si ges ta, jog nė ra 
nei Vy ties, nei kry žiaus, nei šven tų pa veiks lų. Mo ky to jos E. Le sy tės kla sė je 11 dvi vie-
čių ir 1 tri vie tis suo las, IV sky rių bai gė 9 mo ki niai.

Ti ky bą dės to vie ti nis kle bo nas. Iš sa mes nė ir de ta les nė da ro si ins pek to riaus ana-
li zė. Jo je ma ty ti, kad mo ky mą bu vo sten gia ma si di fe ren ci juo ti. Bu vo 2 gru pės: vie ną 
su da rė 4 mo ki niai, vė liau į mo kyk lą at vy kę ar šiaip sil pnes ni, o an trą – ga bes ni ir anks-
čiau at vy kę. J. In driu lai čio pa mo kos ga nė ti nai įdo mios, kiek sa vo tiš kos. Jam pa ta ria ma 
43 LCVA, f.391, ap. 3, b. 238.  
44 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2381.
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skir ti dė me sį ne tik mo ky mui, bet ir auk lė ji mui. 1928–1929 m. m. mo kyk la lan ky ta 
ge gu žės 3 d. Tą die ną mo kyk lo je bu vo 34 mo ki niai.

Kriu kų vie no kom plek to mo kyk lo je Nr. 2 dir bo mo ky to jas Jo nas Jo nai tis. Są ra-
šuo se 45 mo ki niai, ras ti 34. Šiau lių ap skri ties ins pek to rius mi ni, kad I sky riaus mo ki-
niai su skirs ty ti į dvi gru pes: 1 gr. – iš nau jai į mo kyk lą pri im tų, o 2-oji – iš lan kiu sių 
mo kyk lą žie mos me tu mo ki nių.45

Jo nas Jo nai tis dir bo jau pas ku ti nius me tus. Ki tais me tais jis iš ėjo ūki nin kau ti 
į sa vo ūkį But kū nuo se. Kriu kų gy ven to jas Vy tau tas Au gus taus kas (gi męs 1930 m.) 
pri si me na, jog „mo ky to jo J. Jo nai čio šei mą per se kio jo ne lai mės. Nuo skar la ti nos mi rė 
vie na jo duk ra. Šei mo je ne bu vo su ta ri mo, to dėl iš si sky rė su žmo na. Dėl to par da vė 
ūkį. Iš ėjęs iš dar bo mo kyk lo je, ban dė vers tis paukš čių au gi ni mu, vė liau kal bė jo, kad 
jis ati da ręs sa gų dirb tu vė lę, ta čiau ir šis ver slas ne si se kė. Ta da iš vy ko į Jel ga vą ir li ku sį 
gy ve ni mą dir bo sta liu mi. Pa lai do tas Kriu kų ka pi nė se“.

1929–1930 m. m. Kriu kų pra di nę lan kė 68 mo ki niai, lap kri čio 8 d. ras ti 63. 
Mo ky to jas J. In driu lai tis dir bo su I–IV sk., o E. Le sy tė su II–III sk. IV sky rių bai gė 
9 mo ki niai. Mo kyk la įsi gi ju si mik ro sko pą, elek tro fo ni nę ma ši nė lę. Tu ri 159 kny gas. 
Lan kęs mo kyk lą ins pek to rius ra šo: „Mo ky to jai į sa vo pa rei gas žiū ri rim tai, dir ba at si dė-
ję. Mo ky to ja E. Le sy tė dir ba ener gin gai, gy vai, vaiz džiai. Su ge ba pa mo ko je su do min ti 
vai kus ir įtrauk ti juos gy vai į dar bą <…>, la biau siai kri to į akis, tai mo ki nių draus min-
gu mas, man da gu mas. 

Mo ky to jas J. In driu lai tis, kaip se ny vas (62 m.), fl eg ma tiš ko bū do žmo gus dir ba 
la bai iš lė to, ta čiau vi siš kai nuo sek liai, ge rai ap gal vo da mas. Jo kla sės mo ki niai pa ro dė 
ge rą mo kė ji mą, ypač ket vir tas sky rius iš skai čia vi mo“. 

Moks lo me tai In dri liū nuo se pra si dė jo rug sė jo 15 d. Mo kyk lą lan kė 33 mo ki-
niai, lap kri čio 7 d. ras ti 32 mo ki niai.

In dri liū nuo se dir ba nau jas mo ky to jas Sta sys An drie jaus kas, jau nas, 23 me tų, 
bai gęs mo ky to jų se mi na ri ją ir jau me tus dir bęs mo kyk lo je. Mo ky to jas nė ra pa ty ręs, 
bet „dar bas vyks ta ne blo gai. Ypač pa žy mė ta jo su ge bė ji mas duo ti mo ki niams tiks lius, 
ap gal vo tus klau si mus, ana li zuo jant ir spren džiant už da vi nius“. To les nė ins pek to riaus 
pa sta ba lei džia nu ma ty ti, ko dėl mo kyk lo je įvy ko mo ky to jų kai ta: „Ten ka pri min ti, 
kad iki šio lei ši mo kyk la ne tu rė jo mo ky to jo su tin ka mu pa si ruo ši mu pe da go gi niam 
dar bui. Ta čiau yra vil ties, kad mo ky to jas An drie jaus kas mi nė tus trū ku mus dar šiais 
me tais su ge bės pa ša lin ti ir mo kyk lą mo ky mo ir auk lė ji mo at žvil giais pa sta tys rei kia-
mo je aukš tu mo je“.46 

45 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1467, p. 232, 233, 353, 354.
46 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1491.
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kriu kų pra di nės mo kyk los mo ki niai ir jų mo ky to jai e. le sy tė ir J. in driu lai tis 
1930 me tais. Iš kai rės pir mo je ei lė je: Iva naus kai tė, O. Tin te ry tė-Šle pi kie nė, Mo ni ka Vir bic kai tė, 

ša lia mo ky to jos – Baikš ty tė ir Bal čiū nai tė, kt. ne ži no ma. Ant ro je ei lė je: Čiu pins kai tė, ne žin., 
E. Bur kaus kai tė-Ka zi liū nie nė, Sta sė Mic kai tė, ne žin., Da na Kan ce vi čiū tė. Tre čio je ei lė je: Jo nas Ru-
da mi nas, Jo nas Ži rai tis, Vai te kū nas, Ju lius Ka zi liū nas, Pra nas Spo gis, Pra nas Umb ra sas, Ka zys 
Baikš tys, Ka zi mie ras Ber ta šius, Mi se vi čius, Juo zas Kan ce vi čius, Mil vy das, Dap kus, Bal čiū nas, 
Jas vi lis. Ket vir to je ei lė je: 1, 2 ne ži no mi, Al fon sas Liz dei ka, Sta sys Bal čiū nas, Jo nas Umb ra sas, 

Vin cas Ve nis lo vas, Val das Ka ri naus kas, ne žin., Mil vy das, Vin cas La tai tis, ne žin., ne žin. 
Penk to je ei lė je: Vir gi ni ja Kli mai ty tė, Sta sė Mil vy dai tė, Ja tu ly tė, Ve ro ni ka Ru dy tė, Ma čiu ly tė, 

Au gus taus kai tė, Ma čiu ly tė, Ro za li ja Pe čiu ly tė-Mi se vi čie nė, ne žin., Sa bai ty tė. 
Nuo trau ka iš E. Ka zi liū nie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Ta čiau mo kyk la In dri liū nuo se bu vo už da ry ta ir per kel ta į Med vi lio nių kai mą. 
Nuo ta da ji va di no si Med vi lio nių pra di ne mo kyk la.

1930–1931 m. m. ba lan džio 26 d. Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je iš 85 mo ki nių 
ras ti 35, o ge gu žės 7 d. – 71 moks lei vis. IV sky rių bai gė 5 mo ki niai. Lie tu vių moks lei-
vių bu vo 83, lat vių – 1, ru sų – 1. 

Tė vų ko mi te tas su ren gė eg lu tę su de kla ma vi mais, dai no mis ir žai di mais.
1930 m. bib lio te kai įsi gy ta 28 pa va di ni mų 29 kny gos už 93,5 li to. Mo ky to jų 

al goms iš mo kė ti 6 970,0 li tai. 
Ins pek to rius A. Čes na vi čius gė ri si mo ky to jos Eu ge ni jos Le sy tės dar bu: „<…> 

ga li ma pa ste bė ti, kad mo ky to ja Le sy tė į sa vo pa rei gas žiū ri rim tai, pa mo koms vi sa da 
pa si ruo šia. Dėl to ir dar bo vai siai pa si gė rė ti ni“.47 Tas pats ins pek to rius Čes na vi čius, 
ap lan kęs Kriu kus 1931 m. spa lio 13 d., ra do tik 30 mo ki nių. Su for muo tas bu vo tik 
I sky rius, ki tų sky rių moks lei viai mo kyk los dar ne lan kė. 1932 m. IV sky rių bai gė 5 
mo ki niai. 1933 m. – 7 mok.48 
47 Ten pat, f. 391, a. 3, b. 1494.
48 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1611, p. 49, 50.
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1933–1934 m. m. mo ki nių skai čius šok te lė jo per šim tą: 124 mok. (I sk. – 55; 
II sk. – 31; III sk. – 29; IV sk. – 9). Ta čiau lan ky mo die ną, ge gu žės 4-ą, ras ti 76 mo-
ki niai. 

Ins pek to rius A. Dlu gaus kas mo ky to jo J. In driu lai čio ir E. Le sy tės dar bą api bū di-
na tei gia mai: mo ky to jai pa ves tas jiems pa rei gas at lie ka są ži nin gai. Mo ky to jui J. In driu-
lai čiui tuo me tu bu vo apie 66 m. 

1934 m. bir že lio 4 d. vi sų vals čiaus pra di nių mo kyk lų iv sky rių mo ki niai ir jų mo ky to-
jai po eg za mi nų, vy ku sių kriu kų pra di nė je mo kyk lo je.

Iš A. Avi žie ny tei iš duo to pa žy mė ji mo (sto vi 3-oje ei lė je 4-ta iš kai rės) ma ty ti, kad eg za mi nų ko-
mi si ja bu vo to kia: ko mi si jos pir mi nin kas – In driu lai tis, mo kyk los ve dė jai J. Čel kys ir M. Bud rys, 

ko mi si jos na riai – A. Ju re vi čius, ku ni gas A. Ke tu ra kis, B. Ro žans kie nė, Juk ne vi čius 
(sun kiau įskai to mas) ir dar vie na ne įskai to ma pa var dė.
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1934 m. pa žy mė ji mas, iš duo tas med vi lio nių pra džios mo kyk los mo ki nei ago tai avi žie-
ny tei po eg za mi nų, vy ku sių kriu kų pra džios mo kyk lo je.
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Mo kyk los pa tal po je ir šiaip vi są lai ką bu vu sio je 
ankš to ka, da bar ne be su til po vi si mo ki niai. Ata skai to je 
mi ni ma, jog „mo kyk los na mai sam do mi“. Vy res nio am-
žiaus Kriu kų gy ven to jai pri si me na, kad pa mo kos kar tais 
vyk da vę ir špi to lė je. Iš lan kiu sios šią mo kyk lą E. Bur kaus-
kai tės-Ka zi liū nie nės, gim. 1918 m., pa sa ko ji mo (už ra šė 
S. Sin ke vi čie nė) aiš kė ja, kad pa tal pos bu vo sam do mos iš 
ki to je gat vės pu sė je gy ve nu sių Pe čiu lių. Jie bu vo iš nuo-
mo ję vie ną me di nio na mo ga lą. Ta čiau tai ga lė jo bū ti po 
1935 m., kai Pe čiu liai pa si sta tė nau ją, erd vų na mą. 

1935–1936 m. m. J. In driu lai tis dar dir bo, o E. Le-
sy tę pa kei tė Al fon sas Ju re vi čius, 35 me tų mo ky to jas, ne-
ve dęs, bai gęs Ska piš kio 2 me tų mo ky to jų kur sus, mo kan-
tis ru sų ir vo kie čių kal bas. „Pe da go gi nį dar bą pra dė jau 
nuo 1931 m., dir bau Ro za li mo vals čiaus Žiur kių pra džios 
mo kyk los ve dė ju, Ro kiš kio vals čiaus Žio biš kio pra džios 
mo kyk los mo ky to ju, vė liau Kriu kų pra džios mo kyk los 
mo ky to ju, Ka ti nų pra di nės mo kyk los ve dė ju. Tais me tais 
ko ne kas met bu vau kil no ja mas iš vie tos į vie tą“, – pa sa ko-
ja mo ky to jas A. Ju re vi čius kny go je „Jo niš kio ant ro ji vi du-
ri nė mo kyk la 1936–2006 m. m.“ (p. 25). Nuo 1945 m. 
dir bo Jo niš kio pra di nė je mo kyk lo je mo ky to ju, po to ve-
dė ju, o ne tru kus ir Jo niš kio ap skri ties liau dies švie ti mo 
ve dė ju. Nuo 1950 m. su grį žo jau į sep tyn me tę Jo niš kio 
mo kyk lą dirb ti mo ky mo da lies ve dė ju. 

Kriu kų pra di nė mo kyk la lan ky ta bir že lio 24 d. 
Ras ti tik 34 I sky riaus mo ki niai. Iš 59 I sky rių tu rė ju sių 
lan ky ti mo ki nių 1 bu vo žy das, 1 lat vis, 3 ru sai, vi si ki-
ti – lie tu vių tau ty bės mo ki niai. Mo kyk lo je iš vi so tu rė jo 
bū ti 112 mo ki nių. 

Dar be ins pek to rius R. But kus ne ra do vie no mo ky-
to jo. Jis nu ro do: „abu mo ky to jai tu ri bū ti mo kyk lo je“. Ins-
pek to rius su si rū pi nęs mo ki nių šva ra, draus me, mo kyk los 
lan ky mu: „Ma tyt, kad anks čiau pra džios mo kyk lų lan ky-
mo in struk ci ja ne bu vo griež tai vyk do ma, nes žy dų tau ty bės vai kai mo kyk los ne lan kė. 
At ei ty tu ri vi si vai kai lan ky ti tik esa mą mo kyk lą. Jei gu mo ko si pri va čiai, tai moks lo 
me tams pa si bai gus to kie vai kai tu ri bū ti at ve da mi į mo kyk lą sa vo ži nioms pa tik rin ti“.49 
Apy skai to je pa mi nė ta, jog mo kyk lą lan kė tik1 žy dų tau ty bės moks lei vis. O žy dų ben-
druo me nė tuo me tu Kriu kuo se bu vo gau si. 

1936 me tais vy ko švie ti mo re for ma. Pra di nė mo kyk la ta po še šia me te. 
1936–1937 m. m. Nuo 1936-11-03 Kriu kų pra džios mo kyk los ve dė ju pra dė jo 

dirb ti Juo zas Bu čas, prieš tai dir bęs Pa švi ti nio pra di nės, Jo niš kio cen tri nės pra di nės 
49 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1651, p. 18–19.

al fon sas Ju re vi čius

Juo zas Bu čas
Nuo trau ka iš mo kyk los ar chy-

vo. Au to rius ne ži no mas



4040

Nr. 1 ir Drą su tai čių pra di nės mo kyk los ve dė ju.50 Ne ve dęs. Jo dar bo sta žas tuo me tu 
bu vo 7 me tai. Bai gęs Šiau lių mo ky to jų se mi na ri ją, mo kan tis vo kie čių ir ru sų (vi du ti-
niš kai) kal bas. Ant rus me tus mo kyk lo je dir bo Alf. Ju re vi čius.

1937 m. bir že lio mėn. 8 d. Žei me ly je vy ko Žei me lio ir Kriu kų vals čių pra džios 
mo kyk lų mo ky to jų kon fe ren ci ja. Jo je da ly va vo Šiau lių ap skri ties III ra jo no pra džios 
mo kyk lų ins pek to rius R. But kus, ka ta li kų ku ni gas-kle bo nas S. Kur liand skas, evang. 
kun. kle bo nas Er. Le je ris, me dic. Dr. J. Vara naus kas ir vi si mi nė tų vals čių pra džios mo-
kyk lų mo ky to jai (vi so 27 as me nys). Kon fe ren ci jo je ak ty viai da ly va vo ir Kriu kų mo kyk-
los mo ky to jas J. Bu čas, jis skai tė pa skai tą „Ap lin ko ty ros mo ky mas“. Ji sai nu ro dė, kaip 
rei kia mo ky ti ap lin ko ty ros mo kyk lo je, pa brėž da mas, kad mo ki niai ga lė tų pa tys ste bė ti 
ti ria mus daik tus per ap lin kos pa ži ni mo pa mo kas. Nu ro dė, ko kius me to dus mo ky to jas 
tu ri var to ti, mo ky da mas ap lin ko ty ros.

pra di nės mo kyk los moks lei viai dar buo ja si mo kyk los dar že, ku ris bu vo už ūki nio pa sta to.
Nuo trau ka da ry ta prieš 1940 m. Nuo trau ka iš „Mo kyk los is to ri jos“.  Au to rius ne ži no mas

Mo ky to jas V. Ju re vi čius pa skai to je „Dar žas ir sod nas“ su pa žin di no, kaip mo ky-
to jas tu ri pra tin ti mo ki nius au gin ti įvai rias dar žo ves, vais me džius ir de ko ra ty vi nius 
me de lius, pa nau do da mas mo kyk los že mę“. Kon fe ren ci jo je bu vo ste bė tos mo ky to jo P. 
Grėb liaus ko gam tos ir mo ky to jo J. Smai lio dai na vi mo pa ro do mo sios pa mo kos. 

Po nas ins pek to rius R. But kus pa brė žė, kad „kiek vie nas mo ki nys, bai gęs pra-
džios mo kyk lą, pri va lo aiš kiai skai ty ti ir ra šy ti. „To liau pa skai tos ei go je nu ro dė, kaip 
bu vo mo ko ma skai ty mo bei ra šy mo se no vė je, vi du ram žiuo se ir da bar. Pa ly gi no se no-
vės skai ty mo ir ra šy mo me to dus su šių die nų var to ja mais me to dais ir prie mo nė mis“. 
Dr. J. Va ra naus kas pa ta rė utė lė tas mer gai tes kirp ti kaip ir ber niu kus. Mo ky to jai tam 
pri ta rė ir pa gei da vo, kad ir Švie ti mo mi nis te ri ja šiai prie mo nei pri tar tų.

50 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1651, p. 18–19. 



4141

Mo ky to ja A. Kon čiu tė pa ly gi no da ly ki nį ir kla si nį mo ky mą. „Pa brė žė, kad bū tų 
daug leng viau mo ky to jams ir nau din giau mo ki niams, kad mo ky mo kla si nė sis te ma 
bū tų pa keis ta da ly ki ne“. Nu ro dė da ly ki nės sis te mos ge rą sias pu ses.

Mo ky to jas J. Ma ša las nag ri nė jo nau ją ją pra džios mo kyk lų pro gra mą. 
„Ši kon fe ren ci ja da vė mo ky to jams daug prak ti nių ir te ori nių ži nių. Abie jų vals-

čių mo ky to jai pa si da li no ben dro mis kon fe ren ci jos min ti mis. Po nas Ins pek to rius už da-
ry da mas kon fe ren ci ją pa dė ko jo mo ky to jams už pra ves tas pa mo kas ir lai ky tas pa skai tas 
ir pa lin kė jo at ei ty ben drau ti su mo ki nių tė vais, to bu lin tis ir įgy tą sias prak ti nių dar bų 
ži nias pa si da lin ti sa vo tar pe“.51 Šiau lių ap skri tis iš siun tė švie ti mo mi nis te ri jos pra džios 
moks lo de par ta men tui mi nė tos kon fe ren ci jos pro to ko lą, pa mi nė da ma mo ky to jų pa gei-
da vi mą dėl mer gai čių kir pi mo ir dėl to, „kad tė vai pa tys re gist ruo tų sa vo vai kus, kai 
jiems su ei na 7 me tai. Da bar ti nė mis są ly go mis da lis mo ki nių at ei na į mo kyk lą 10,11 ir 
12 me tų, nes jų am žius es ti sle pia mas“.52 

1937–1938 m. m. jau še šia me tė je Kriu kų pra džios mo kyk lo je dir bo jau 4 mo ky-
to jai: Juo zas Bu čas – ve dė jas, 32 me tų am žiaus; Zu za na Ru ba šiū tė, 46 me tų am žiaus, 
sta žas – 6 m., bai gu si ins ti tu tą, mo kė ju si ru sų ir vo kie čių kal bas; Ele na Ro žans kai tė, 
38 me tų am žiaus, sta žas – 18 m., bai gu si 7 kl., iš lai kiu si pa pil do mus eg za mi nus prie 
švie ti mo mi nis te ri jos, mo kė ju si ru sų ir vo kie čių kal bas, ir Al fon sas Ju re vi čius.

Da lis mo kyk los pa tal pų dar nuo mo ja ma.
Są ra šuo se bu vo 161 mo ki nys. Mo kyk los lan ky mo me tu, ko vo 15 d., ras ti 150. 

Be lie tu vai čių mo kė si 8 žy dų, 5 lat vių, 9 ru sų tau ty bės vai kai. Ma ty ti, jog spren di mas 
dėl žy dų vai kų in teg ra vi mo į lie tu viš ką mo kyk lą vyk do mas. 

Ins pek to rius R. But kus pa mi ni, jog „ve dė jo J. Bu čo kom plek te mo ki niai la-
bai vy ku siai dai nuo ja. Dai nų yra sun kių, bet dai na vi mas pa si žy mi me lo din gu mu ir 
nuo dug niu mo kė ji mu. Mo ki niai tin ka mai su pa žin di na mi su gai dom. Ve dė jo pa stan go-
mis pa ga min ta la bai daug moks lo prie mo nių ei na miems da ly kams vaiz duo ti ir ban dy-
mams da ry ti. Tuo at žvil giu Kriu kų mo kyk la to li pra len kia ki tas“. Ins pek to rius But kus 
pri me na, jog ei na mi da ly kai tu rė tų bū tų sie ja mi su gy ve ni mu, kad IV sky riaus moks-
lei viai tu rė tų įgy ti dau giau ži nių apie Va sa rio 16-ąją, o V sky riaus mo ki niai – dau giau 
ži no ti apie ra šy to jus, ku rių raš tai nag ri nė ja mi. Šia me sky riu je rei kė tų „pra tin ti su ras ti 
vi su mą iš da lies“. Šva ra, tvar ka, draus mė mo kyk lo je pa lai ko ma ge rai. Mo ky to jai dar-
bui pa si ruo šę, pa rei gas ei na są ži nin gai. Pra dė jus dirb ti jau nam ir ener gin gam ve dė jui 
J. Bu čui, at gi jo mo kyk los ben druo me nės gy ve ni mas. Lap kri čio mė ne sį iš rink tas tė-
vų ko mi te tas. Sau sio mė ne sį or ga ni zuo tas va ka rė lis vi suo me nei: pa ro dy tas spek tak lis 
„Rau don ke pu rai tė“, skam bė jo mo kyk los cho ro dai nos, sku du čių mu zi ka.  „Vei ka lo 
pa sta ty mas bran giai kaš ta vo. Kriu kų pie no per dir bi mo ben dro vė da vė vel tui sa lę ir 
elek tros švie są“.53 

Va sa rio mė ne sį ap si lan ky ta dai li nin ko A. Var no me no pa ro do je Jo niš ky je. Mo-
kyt. J. Bu čas ir E. Ro žans kai tė skai tė pa skai tas tė vams: „Mo kyk los san ty kiai su tė vais“, 
„Ug dy mas ge rų įpro čių“. 

51 Ten pat, f. 391 ap. 3, b. 259. 
52 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2599.
53 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1720, l. 213, 214.
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Tais me tais Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je pa dau gė jo mo ki nių. Mo kyk la bu vo ne-
pri tai ky ta še še rių me tų moks lui, kla sės ma žos. Mi ni ma, jog šiais me tais bus pra dė tas 
nau jos mo kyk los sta ty mas. 

iki 1939 m. kriu kų pie ni nės ant ra me aukš te esan ti sa lė bu vo vie nin te lė mies te ly je. Jo je 
vyk da vo ne tik mo kyk los mo ki nių, bet ir su au gu sių ren gi niai, bu vo ro do mi spek tak liai. 

Nuo trau ka iš V. Bal čiū nie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

1938–1939 m. m. še šia me tė je pra di nė je mo kyk lo je ne li ko mo ky to jų Z. Ru ba-
šiū tės ir A. Ju re vi čiaus. Juos pa kei tė 33 me tų am žiaus mo ky to ja Ak vi lė Zad laus kie nė 
(pe da go gi nio dar bo sta žas – 13 m.), cen zą įsi gi ju si dvi me čiuo se mo ky to jų kur suo se, 
mo kan ti ru sų k., ir 25 me tų am žiaus mo ky to ja Pra nė Kak tie nė (pe da go gi nio dar bo 
sta žas – 5 m.), bai gu si mo ky to jų se mi na ri ją. Mo ky to jai E. Ro žans kai tė ir J. Bu čas dir-
bo to liau.

Mo kyk lo je bu vo še ši sky riai. Są ra šuo se bu vo 170 mo ki nių, ko vo 16 d. ras ta 92. 
Daug mo ki nių at leis ta „dėl mo ky to jų su sir gi mo“. Be lie tu vių mi ni mi 6 žy dų, 7 lat vių, 
14 ru sų tau ty bės moks lei vių.

Mo kyk lo je yra gam tos mu zie jė lis. Lap kri čio 2 d. mo kyk los ve dė jas J. Bu čas skai-
tė pa skai tą „Kas ži no ti na tė vams, ku rių mo ki niai lan ko pra di nę mo kyk lą“. Gruo džio 
26–27 die no mis – pro gra ma mo ki niams ir vi suo me nei: vai di ni mas „Miš ko mu se lė“. 
Vėl dai na vo mo ki nių cho ras ir gro jo sku du čių an sam blė lis. Ap si lan kė 84 žmo nės. Pel-
no gau ta 68,35 lt. Už juos nu pirk ta vais tų, svie di nių, už sa ky ta laik raš tė lių vai kams.54 

1939 m. pa sta ty ta nau ja mū ri nė mo kyk la. Mo kyk los sta ty ba rū pi no si mo kyk los 
ve dė jas J. Bu čas. Mo ky to jas A. Vir ši la, daug me tų dir bęs su J. Bu ču, pri si me na pas ta ro-
jo pa sa ko ji mus apie mi nė tą sta ty bą. J. Bu čas yra pa sa ko jęs, kad val džia bu vo nu ma čiu si 

54 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 1750, p. 252.
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mo kyk lą sta ty ti Žei me ly je (Pa kruo jo r.). Pa si nau do jęs sa vo pa žin ti mis bei au to ri te tu, 
jis iš ko vo jo tei sę sta ty ti Kriu kuo se. Ga li bū ti, jog pa dė jo ir J. Bu čo pa tir tis: jis jau bu vo 
pa sta tęs dvie jų aukš tų me di nę mo kyk lą gim ta ja me Pa švi ti ny je.

Skly pą mo kyk lai da vė Jo nas Vir bic kas, gy ve nęs prie pat Kriu kų, da bar va di na-
mo je Vir bic ky nė je. Skly pas bu vęs ga na že mo je, pel kė to je vie to je. Vy res nio am žiaus 
Kriu kų gy ven to jai pa sa ko ja, kad mo kyk la pa sta ty ta ant tri jų kūd rų. Vir bic kai po ka ro 
bu vo iš trem ti į Si bi rą. Vė liau grį žo į sa vo na mus. Pri si me nu, jog apie 1970 me tus mū-
sų mo kyk lą lan kė jų anū kai Dei man tė ir Ri čar das Par ti kai. Į pa mo kas jie at ei da vo iš 
sa vo se ne lių na mų. Prie globs tį Vir bic ky nė je bu vo ga vu si ir Bu čų šei ma, kai J. Bu čas 
bu vo pa ša lin tas iš di rek to riaus pa rei gų.

Mo kyk la tu rė jo 2800 m2 aikš tę ir 0,74 ha sa vos že mės.

mo kyk los sta ty ba 1938 m. Pie va prie mo kyk los pri klau sė Pe čiu lių šei mai. Šie nau ja iš kai rės: 
Ro za li ja Pe čiu ly tė-Mi se vi čie nė, Te re sė Kaš ke ly tė (Pe čiu lių šei mi nin kė), My ko las Pe čiu lis, Ma ri ja 

Pe čiu lie nė – My ko lo žmo na. Nuo trau ka iš „Mo kyk los is to ri jos“. Au to rius ne ži no mas

1939–1940 m. m. mo kyk lo je dir ba tie pa tys 4 mo ky to jai. Są ra šuo se 172 mo ki-
niai. Sau sio 25 d. ras ti 156 (12 po šal čių ap sir gę). Jų tar pe – 7 žy dų, 2 lat vių ir 8 ru sų 
tau ty bės moks lei viai.

Vy res nių jų sky rių mo ki niai lan kė si Šiau lių „Auš ros“ mu zie ju je, odų fab ri ke. 
Ve dė jas J. Bu čas skai tė pa skai tą tė vams apie švie ti mą Lie tu vo je. Da ly va vo 83 žmo nės. 
Ve dė jas dir bo su V ir da li mi II sky riaus. Jo dar bas ver tin tas ge rai: mo ki niai mo kė jo 
skai ty ti gai das, vis ką, kas iš ei ta, mo kė jo la bai ge rai. Pa mi nė ta, jog 1938–1939 m. m. 
mo ky to jas dir bo su VI sky riu mi ir „mo kyk lą bai gė 100 % bu vu sių mo ki nių“, t. y. 13 
moks lei vių. Tu ri pa si ga mi nęs daug moks lo prie mo nių. La bai ge rai su ge ba ves ti mo kyk-
los ūkį. „Sa vo as mens ge rais pri va lu mais tie sio giai ir ne tie sio giai da ro kul tū ri na mos 
įta kos ir į apy lin kės gy ven to jus“.55 

55 LCVA, f. 39, b. 1732, p. 62, 63.
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Mo ky to ja Pra nė Kak tie nė dir bo su IV ir II sky rių da li mi. Ele na Ro žans kai tė su 
III sky riu mi. Ak vi lė Žad laus kie nė – su IV sky riu mi.

1939–1940 m. „Lie tu vos te le fo no abo nen tų są ra še“ (spau dė AKC Spin du lio B-
nės spaus tu vė Kau ne) ma ty ti, kad mo kyk la tu rė jo te le fo ną, ku rio nu me ris tais me tais 
bu vęs 32. Te le fo nai vei kė „nuo 8 iki15 val. ir nuo18 iki19 val.“ Prieš šven ta die nius 
nuo 8 iki 14 val. ir nuo18 iki 19 val. Šven ta die niais nuo 8 iki 10 val. 15 min. ir nuo 
18 val. iki 19 val.

Štai to kius duo me nis apie mū sų mo kyk lą nuo 1918 iki 1940-ųjų me tų pa vy ko 
gau ti. Ne daug pri si mi ni mų, ne daug ap mąs ty mų apie tuos me tus pa vy ko su rink ti, nes 
ma žai li kę to me to liu di nin kų. Ta čiau tai, ką pa vy ko su ras ti ar chy vuo se, kai ką sa ko.

Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę, Kriu kų žmo nės, vals čiaus ir ap skri ties val-
džia rū pi no si mo kyk la. Vie nas pir mų jų Šiau lių ap skri ty je Kriu kų vals čius įve dė pri va-
lo mą pra di nį mo ky mą. Rū pi no si, kad mo kyk lą lan ky tų vi sų tau ty bių vai kai.

Ta čiau pa žiū rė jus į Kriu kų pra di nės mo kyk los ata skai tų duo me nis, ma ty ti, kad 
pra džia bu vo sun ki. Pa vyz džiui, 1927 m. mo kė si 95 mo ki niai ir tik 2 bai gė pra di nę mo-
kyk lą, 1928 m. iš 76 bai gė 8, 1929 m. iš 69 – 9, 1930 m. iš 104 – 9. Ko dėl taip ma žai? 
Iš ata skai tų ma ty ti, kad tik ri nan tys ins pek to riai dau giau mo ki nių mo kyk lo je ras da vo 
žie mą, ka da su ma žė da vo dar bų že mės ūky je. Ma tyt, ne tur tin gų kai mie čių vai kai tu rė-
da vo pa dė ti tė vams ar ba ir pa tys dirb da vo pas ūki nin kus. Ne vi si įveik da vo pra di nės 
mo kyk los pro gra mą. Gal ne vi siems to ir rei kė jo? Gal už te ko iš mok ti skai ty ti ir ra šy ti? 
Be to, moks lei vių ži nios tuo met bu vo ver ti na mos reik liai. 

Pa dė tis kei tė si nuo 1936 m. Tais me tais pra di nę mo kyk lą bai gė 17 mo ki nių. 
1936 m. ru de nį mo kyk los ve dė ju pra dė jo dirb ti J. Bu čas. 1937 m. IV sky rių bai gė – 
19, 1938 m. – 26, o VI sk.– 19, 1939 m. IV sk. – 23, o VI sk. – 13 mo ki nių. Be to, 
1937–1938 m. m. mo kyk lo je jau dir bo 4 mo ky to jai. Ka dan gi vie nas mo ky to jas mo kė 
ma žes nį mo ki nių skai čių, tai ir gi ga lė jo tu rė ti įta kos mo ki nių ži nių ko ky bei.

Stip rė jo mo kyk los ma te ria li nė ba zė: mo kyk la įsi gi jo nau jų mo ky mo prie mo nių, 
bal dų, 1939 m. pa sta ty tas nau jas mo kyk los pa sta tas. Ge rė jo mo ky to jų kva li fi  ka ci ja. 
Dau gė jo mo ki nių, nuo 1937–1938 m. m. mo kyk la jau tu rė jo 6 pra di nės mo kyk los 
sky rius. Kas met mo kyk lą tik rin da vo ap skri ties ins pek to riai. Jų ko men ta rai da rė si to bu-
les ni, pro fe sio na les ni. 

Ar  pa ju tot, kaip vie no dai, pa kan ka mai ra miai kap sė jo me tai ne pri klau-
so mo je lie tu vo je. la šai, gai vin da mi sie lą, da rė si vis di des ni, sod res ni...

ta čiau tiek ry tuo se, tiek va ka ruo se pra dė jo kaup tis juo di de be sys. ma ža, 
prie Bal ti jos pri sig lau du si lie tu va su ne ri mu žval gė si į ar tė jan čios aud ros žen-
klus. ar gi ir vėl, kaip ne kar tą pra ei ty je, teks at si dur ti nuož mių jė gų san dū ros 
vie to je ir smūt ke liu ry mo ti is to ri jos kryž ke lė je?.. 

vie su las bu vo bai sus. vie nus nu bloš kė į vie ną, ki tus į ki tą pu sę... Dau žė, 
tran kė vie ną į ki tą... iš blaš kė po sve ti mus kraš tus.
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Už ėjo ru sai, po jų – vo kie čiai, po to vėl už ėjo ru sai...
(1940–1990 m.)

Ir at min tis ga li tu rė ti šir dį...
Po eks kur si jos į Anykš čių kraš tą lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros mo ky to ja pa pra šė vai-

kus pa ra šy ti ra ši nė lį, pa si da lin ti įspū džiais.
– Tė ti, pa sa kyk, gal ne taip ką pa ra šiau? – čiaukš te lė jo try li ka me tė Ie va. Pa skai-

čiau. Ra ši nė lis sklan dus, įpras tai mo kyk li nis. Vaiz dų ap ra šy mas per pin tas ži no mų ra šy to-
jų ci ta to mis, eks kur si jos nuo ty kių in tar pais. Tik pa bai ga, pa ra šy ta iš nau jos ei lu tės, ki to-
kia, iš skri du si iš mo kyk li nio suo lo:

„Iš Anykš čių va žia vo me au to bu su link Vil niaus. Bu vo links ma, pro au to bu so lan-
gus, lyg pa va sa rio vė jas krū ti nę gai vi no žy din čios pie vos, ža li ši le liai, Šven to ji upė... ir 
Di džių jų Lie tu vos sū nų At min ties šir dies pla ki mo ai das“.

Duk rą pa gy riau, pats su si mąs čiau. pa si ro do, ir at min tis ga li tu rė ti šir dį... <...> 
Pa sa ky ta ne daug, bet nu brau kiau aša rą... Iš lai mės, iš pa gar bos Mo ky to jai.

– ačiū jums, mo ky to ja! tai jū sų žo dis, tai jū sų mei lė, tai jū sų pi lie ti nė ir 
tau ti nė są ži nė plaz da try li ka me čių krū ti nė se... (Pa ryš kin ta straips nio au to rės.)56 

1940 m. bir že ly, kaip sa ko ma Kriu kuo se, „už ėjo ru sai“. Mo kyk los pa tal po se ku-
rį lai ką vei kė že mės tvar ky mo ko mi si ja ir vie ti nis ko mi te tas. 

Mo kyk la va di no si pra di ne ir tu rė jo še šis sky rius. Pra di nės mo kyk los ve dė ju dir-
bo Juo zas Bu čas. Mo kyk lo je mo kė si 120 mo ki nių. 

Švie ti mo sis te ma bu vo re for muo ta. Su da ry ti nau ji mo ky mo pla nai, per tvar ky tas 
gam tos moks lų dės ty mas, mo kyk lą pa sie kė nau jos is to ri jos, li te ra tū ros ir ki tų da ly kų 
pro gra mos. Ti ky ba ne be bu vo dės to ma, bet dau gu ma mo ki nių vis dar lan kė si baž ny-
čio je. 

Įkur ta pio nie rių or ga ni za ci ja bu vo ne gau si, ne ak ty vi. Tė vų ko mi te to veik la sil-
pno ka. 

1940–1941 m. m. pra di nių kla sių mo ky to jo mis dir bo Ele na Pa liu ly tė-Bu čie nė, 
iki tol dir bu si Med vi lio nių pra di nės mo kyk los mo ky to ja, Ona Bu lo tie nė, ku rios vy ras 
ne pri klau so my bės me tais bu vo pa sie nie čiu, Ele na Ro žans kai tė, ūki nin ko, gy ve nu sio 
už Jac ko nių miš ko, duk tė, vė liau iš te kė ju si už Ske bio (var do ne pri si mi nė). Jos vy rą 
ka ro me tu pa ė mė į ru sų ka riuo me nę, ten ji sai ir žu vo. Ka ro me tais E. Ro žans kai tė-
Ske bie nė iš si kė lė iš Kriu kų. 

Po me tų, 1941 m. bir že ly, „už ėjo vo kie čiai“, pra si dė jo Ant ra sis pa sau li nis ka-
ras. Ka rą Lie tu vo je pa ju to jau pir mo sio mis die no mis. Fron to li ni jai nu to lus į Ry tus, 
gy ve ni mas vy ko to liau. Dir bo ir Kriu kų pra di nė mo kyk la, ku riai te be va do va vo Juo zas 
Bu čas.

56 Iš trau ka iš fo to me ni nin ko Liu do Ver bliu ge vi čiaus, bu vu sio mū sų pro gim na zi jos mo ki nio, pa mąs ty mų. Vil-
nius,1988-08-19.
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1942 m. ge gu žės 27 d. su ra šy mo duo me ni mis Kriu kuo se bu vo šie mo ky to jai: 
Juo zas Bu čas (1905 m.), Ele na Bu čie nė (1913 m.), Ona Bu lo tie nė (1906 m.), An ta nas 
Ged vi la (1910 m.).57 Ma tyt, jie dir bo 1941–1942 m. m. Ona Bu lo tie nė po ka ro iš ėjo 
dirb ti į Jo niš kio II vid. mo kyk lą. E. ir J. Bu čai tu rė jo evan ge li kų ti kė ji mo tar nai tę.

Mo kyk lą lan kė apie 90 mo ki nių. Kla sė se bu vo lie pia ma ka bin ti Ge bel so nuo-
trau kas, ta čiau mo ky to jai jų taip ir ne pa ka bi no. Liep ta su rink ti me ta lo lau žo, ta čiau ir 
ši ini cia ty va ne su lau kė at gar sio. 

Vo kie čių me tais mo ky to jo al ga bu vo 80 mar kių. Jos ne už te ko, dėl to mo ki-
nių tė vai at si ly gin da vo mo ky to jams mais to pro duk tais. Tuo me tu mo kę sis kriu kie tis 
Pra nas Ape ra vi čius pri si me na, kad mo ky to ja O. Bu lo tie nė, gy ve nu si Bi kai čių kai me, 
pa sie nie čių na muo se, pir ko iš jų be ko ną, pri si me na, kaip moks lei viai at si ly gin da vo 
mo ky to jams mais to pro duk tais. 

Bu vo sten gia ma si, kad mo kyk lo je bū tų šva ru. Rei kė da vo per siau ti ba tus, su ku-
riais at ei da vo iki mo kyk los. Ka dan gi ka ro me tais moks lei viai tų ba tų daug ne tu rė jo, 
tai su ma nė pa tys pa si ga min ti. Mer gai tės nu si ner da vo ar nu si megz da vo ba tus, o Kriu kų 
kriau čiai A. Pui pa ir Ime na vi čius pri siū da vo jiems pa dus...

1944 m. va sa rą fron tui pa si trau kus į ry tus, į Kriu kus vėl su grį žo ru sai. Nuo rug-
pjū čio mė ne sio ant ro sios pu sės iki lap kri čio mė ne sio mo kyk los pa tal po se bu vo įsi kū-
ru si ka ro li go ni nė. Kai ku rios kla sės bu vo iš kel tos į gre ti mą pri va tų žy dų na mą, esan tį 
ki to je gat vės pu sė je. Žy dų tuo me tu Kriu kuo se jau ne be bu vo...

1944 m. ru duo. ant ro jo sky riaus moks lei viai su mo ky to ja sta se Doč ku te.
Nuo trau ka Iš A. Pet rai tie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Da ra ta Aus ma Milins kie nė, gim. 1930 m., pri si me na, kad jų, Pe čiu lių, na muo se 
ap gy ven di no li go ni nės me di kus, o jų šei ma tu rė jo glaus tis Jac ko niuo se pas Kir šans-
kus. Na, o juos, 13–14 me tų pa aug lius, va ry da vo dirb ti į li go ni nę. At min ty je iš li ko 
di de lis ka ti las, ku ris bu vo pa sta ty tas prie šais mo kyk lą, ki to je gat vės pu sė je. O ta me ka-
ti le vi rin da vo pa nau do tus tvars čius su žeis tie siems. Pri si me na, kad tuos tvars čius jiems 
ir rei kė da vę su vy nio ti.
57 LCVA, F.R – 743, ap. 2, b. 6370.
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Bu vo me tas, kai moks lei viai  su si ra do Si bi ro gy ven to ją An drie jų Bez ru ko vą, ku-
ris gy dė si mū sų li go ni nė je, su si ra ši nė jo su juo. Bet tų laiš kų ne iš sau go jo me.

Tuo me tu mo kyk la, grei čiau li go ni nė, bu vo bom bar duo ta vo kie čių avia ci jos. 
Ele na Kli mai tie nė (gim. 1930 m. Kriu kuo se) pri si me na bom bar da vi mą. Lap kri čio mė-
ne sį bu vo nu mes tos 3 bom bos, kai ku rios ne spro go. Vie na bom ba spro go Kriu kų miš-
ke ly je, ki ta – už 15–20 m. nuo mo kyk los – vi du ri nia me kie me. Žu vo vie na me di ci nos 
se suo, var du Ma ri na. Ji tu rė jo kry že lį, to dėl bu vo pa lai do ta ka pi nė se. 

Sta nis lo vas Liuč vai tis (gim. 1934 m.) 1944 ir 1947–1950 me tais mo kė si Kriu-
kuo se. Jis pri si me na, jog mo kyk los kie me bu vę 4 ru sų ka rių ka pai. Po bom bar da vi mo 
vai kai kla sė se sė dė ję su pal tais, nes bu vo iš by rė ję lan gų stik lai. Tie sa, lan gus už deng da-
vo ap klo tais, pin tais iš šiau dų.

E. Kli mai tie nė pri si me na, kad ka ro me tais to kiais ap klo tais deng da vo run ke lius. 
Rei kė jo su kul tu ve nu kul ti šiau dus (jie tu rė jo bū ti il gi) ir iš jų pin ti už klo tus (2 met rus 
il gio ir tiek pat plo čio). Tai gi, ma tyt, to kio mis šiau di nė mis dan go mis apie mė ne sį ir 
bu vo den gia mi mo kyk los lan gai. Nau jus lan gus su dė jo tik apie Nau juo sius me tus. 

1944 m. lap kri čio mė ne sį li go ni nę eva ka vo ir vi sus moks lei vius vėl mo kė mo-
kyk los pa tal po se.

Po ka rio lai kais žmo nių nuo tai kos bu vo la bai įvai rios. Vai kai iš sa vo šei mų at si-
neš da vo jas į mo kyk lą. Apie 1945 m. vie nas moks lei vis (J. D.) iš ba dė Sta li no por tre tui 
akis. Tai su ži no jo Kriu kų po li ci jos vir ši nin kas Le o nas Kes te ris. Jis ap klau sė tą moks lei-
vį, pa tam pė ku rį lai ką, bet, ma tyt, bu vo pa kan ka mai pro tin gas žmo gus, nes ne su reikš-
mi no to vai kiš ko po el gio. Pa sek mių ne bu vo.

Po ka rio me tais mo kyk los pa sta tas li ko tas pats, tik per ka rą kiek nu ken tė jęs: 
bu vo iš by rė ję kai ku rie lan gai, nu plėš tas sto gas. Mo kyk la su re mon tuo ta sa vo mis lė šo-
mis.

1946–1947 m. m. ket vir ta sis sky rius ir mo ky to ja Ju li ja ryš ku vie nė.
Nuo trau ka iš S. Vi gė lie nės al bu mo. Nuo trau kos au to rius ne ži no mas
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Mo ky to jai tu rė jo da ly vau ti va di na mo sios že mės re for mos dar buo se, su ra ši nė ti 
gy vu lius, rink ti pa sko las, da ly vau ti rin ki mi nė se kam pa ni jo se, skai ty ti pa skai tas. Kai 
ku rie dar bai tik rai ne įei na į mo ky to jų pa rei gas. Ta čiau tik ro vė bu vo to kia. Kaž kur skai-
čiau, kad at ėjus lai kui gy va tės iš si ne ria iš sa vo odos ir už si au gi na ki tą. Jos ne au gi na 
ki tos odos ant se no sios, o kei čia ją. Ir tai na tū ra lu. Ne ži nia, kas na tū ra lu yra žmo gui, 
ypač mo ky to jui, pa te ku siam is to ri nių per mai nų lai kus... O ką mąs tė, ką jau tė, ką te ko 
pa tir ti po ka rio pe da go gams, ga li me tik nu jaus ti... 

apie 1946  m. mo ky to jai s. lov či kai tė ir v. Gied rai tis su moks lei viais.
Nuo trau ka iš J. A. Pau žo lio al bu mo. Au to rius ne ži no mas

mo ky to ja D. Bal čiū nai tė pa mo ko je. Po ka rio me tais kla sė se bu vo ka bi na mi sta li no por-
tre tai. Nuo trau ka iš V. Bal čiū no al bu mo, fo to gra fuo ta apie 1950 me tus. Au to rius ne ži no mas
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1945 m. va sa rio 1 d. švie ti mo įstai gų są ra še58 mi ni ma, kad Kriu kuo se yra 5 
kom plek tai, o pro gim na zi jos Kriu kų vals čiu je nė ra. Šeš ta sis kom plek tas, ma tyt, ne su-
si da rė.

Nuo 1936 iki 1946 m. mo kyk la bu vo pra di nė še šia me tė. Ta ry bų Lie tu vos en cik-
lo pe di jos an tro to mo 404 psl. ra šo ma, jog pra di nė mo kyk la Kriu kuo se bu vo iki 1947 
m. Ta čiau mo kyk los ar chy ve pa vy ko ras ti 1946–1947 m. m Kriu kų pro gim na zi jos 4-
os kla sės die ny ną. Kad tais me tais bu vo pro gim na zi ja, pa tvir ti no ir ke li die ny no są ra še 
mi ni mi moks lei viai: S. Sū ry tė-Vi gė lie nė, Al bi na Brig ma ny tė-Au gus taus kie nė. Be to, 
1947 m. va sa rio 27 d. „Ta ry bi nia me bal se“ bū din gu tam lai ko tar piui sti liu mi ra šo ma: 
„Kriu kų pro gim na zi jo je ak ty viai vei kia po li ti nio la vi ni mo si bū re lis, ku riam va do vau ja 
pro gim na zi jos di rek to rius drg. Va liu šai tis“. Tai gi 1946–1947 m. m. Kriu kuo se pro gim-
na zi ja tik rai bu vo. 

1946–1947 m. m. kriu kų pro gim na zi jos iv kla sės die ny nas: vir še lis ir mo ki nių są ra šas

Tai pa tvir ti no ir Vla das Va liu šai tis, bu vęs pro gim na zi jos di rek to rius, va do va-
vęs mi nė tam po li ti nio la vi ni mo si bū re liui, da bar gy ve nan tis Kau ne. Kas sle pia si už 
šios laik raš čio fra zės, pa aiš kės, kai pa pa sa ko siu V. Va liu šai čio at si ra di mo Kriu kuo se 
is to ri ją. 

Gi mė V. Va liu šai tis 1918 m. ba lan džio 19 d. Kė dai nių ap skri ties Bai sio ga los 
vals čiaus Juo du pių kai me. Stu di ja vo Če kos lo va ki jo je – ruo šė si dirb ti odos pra mo nė je. 
1940-ai siais grį žo į Lie tu vą, bu vo bol še vi kų su im tas ir įka lin tas. 1941 m. bir že lio mė-
ne sio su ki li mo Kau ne me tu bu vo iš lais vin tas. Ka ro me tais V. Va liu šai čiui te ko va do vau-
ti fab ri kui „Kon ti nen tal“. Su grį žus ru sams, slaps tė si Klai pė do je. Ten jis su ti ko Jo niš kio 

58 LCVA, f. 48, ap. 1, b.127.
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švie ti mo sky riaus ins pek to rių, ro dos, Mar ti nai tį, ku ris ir 
pa siū lė įsi dar bin ti ra jo ne. Jis pa ra šė re ko men da ci nį raš te lį, 
su ku riuo V. Va liu šai tis at vy ko pas tuo me ti nį Jo niš kio švie-
ti mo sky riaus ve dė ją Al fon są Ju re vi čių. Ve dė jas ži no jo jo is-
to ri ją, bet pa sky rė jį ir jo žmo ną Ire ną mo ky to jau ti Ivoš kių 
pra di nė je mo kyk lo je (1945–1946 m. m.). Tai gi su žmo na 
I. Ivaš kai te (mer gau ti nė pa var dė) iš vy ko į Ivoš kius.

1946 m. rug sė jo 21 d. V. Va liu šai tis bu vo pa skir-
tas Kriu kų pro gim na zi jos di rek to riu mi.

„Už si re ko men da vo ge rai, įgi jo Jo niš kio ap skri ties švie-
ti mo sky riaus va do vy bės pa si ti kė ji mą. Ne si ka bi no čia ir sau-
gu mie čiai. Ap skri ties vir ši nin kas, ta da va din tas pir mi nin ku, 
bu vo Ba ku tis. Iš si kvie tė Vla dą į Jo niš kį. Rei kia, gir di, įkur ti 
Kriu kų pro gim na zi ją. Ten bu vę še ši sky riai, yra ne ma ža šeš-
to kų, tad pra džiai de rė tų su rink ti tuos mo ki nius. „Pa klu sau. 

Pa sky rė ma ne di rek to rium ir per kė lė į Kriu-
kus“, – pa sa ko ja pro gim na zi jos or ga ni za to-
rius, šias pa rei gas pra dė jęs ei ti Kriu kuo se 
1946 m. rug sė jo 21 d.

Ra dau ge rus žmo nes te nai. Vals čiaus 
vir šai čiu bu vo pa sta ty tas toks An ci jo nis, dar-
bi nin kas. Bet bu vo iš min tin gas žmo gus, tik ras 
„gas pa do rius“, – pri si me na Vla das. – Krei-
piau si į jį pa gal bos pa dė ti or ga ni zuo ti Kriu kų 
pro gim na zi ją. Ta ry bi nio pa rei gū no pa ta ri mas 
nu ste bi no: „Nu ei kit į kle bo ni ją, pa pra šy kit 
kle bo no, kad per pa moks lą pa skelb tų: ku ria si 
pro gim na zi ja, no rin tie ji mo ky tis – te gul re gist-
ruo ja si“.59

To kie bu vo pir mie ji pro gim na zi jos kū-
ri mo me tai. Jam pa dė jęs tuo me tu Kriu kuo-
se dir bęs ku ni gas J. Po vi lai tis. Per pa moks lą 
jis pa skel bęs pa ra pi jie čiams, kad tie, ku rie 
yra bai gę še šias kla ses, bus pri ima mi į an trą 
pro gim na zi jos kla sę. Daug pa dė jęs ir bu vęs 
pra di nės mo kyk los ve dė jas J. Bu čas. Pro gim-
na zi jos di rek to riu mi V. Va liu šai tis dir bo 2 
me tus. 

59 V i d m a n t a s  Va l i u š a i t i s, Mokyklos direktorius – „tinkuotojas“.

kriu kų pro gim na zi jos mo ky to jų bū-
re lis. Prie ky je – Pet ras Va liu kas, ant ro je 

ei lė je iš kai rės – E. Bu čie nė,  V. Mo tu zai tė, 
I. Va liu šai tie nė, ne at pa žin ta mo ky to ja, 

J. Bu čas. Nuo trau ka iš I. ir V. Va liu šai čių 
al bu mo. Au to rius ne ži no mas

v. va liu šai tis
Nuo trau ka da ry ta apie

1940  m.
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Jo šei ma gy ve no mies te ly je, ant ra me aukš te na mo, ku ria me bu vo įsi kū ru si ir 
mais to par duo tu vė. Al fon sas Rat kus, Kriu kų baž ny čios var go ni nin kas, pri si me na, kad 
jį di rek to rius mo kęs an glų kal bos. Jo žmo na dės tė ru sų kal bą (bu vo bai gu si kū no 
kul tū rą) ir bu vo at sa kin ga už su au gu sių mo ky mą. Su su au gu siais moks lei viais V. ir I. 
Va liu šai čiai bu vo pa sta tę A. Vie nuo lio „Prie blan do je“.

kriu kų mo kyk los ak to riai po a. vie nuo lio „prie blan dos“. Ant ro je ei lė je 2-as iš kai rės Vla-
das Va liu šai tis, 4-oji jo žmo na. Di rek to rius veng da vo fo to gra fuo tis su mo ky to jais ir mo ki niais, 
kad ne pa ma ty tų kas nors, kam ne rei kė jo ži no ti, kad jis – Kriu kuo se.Na, bet to kį – ne kiek vie nas 

at pa žins... Nuo trau ka iš V. Va liu šai čio al bu mo. Au to rius ne ži no mas

1948 m. ko vo 16 d. tas pats švie ti mo sky riaus ve dė jas A. Ju re vi čius pa sky rė 
V. Va liu šai tį Lin ku vos gim na zi jos di rek to riu mi. Ta čiau 1949 m. lie pos 26–27 die no-
mis jis bu vo iš kvies tas į Vil nių ir areš tuo tas. Taip bai gė si trum pa V. Va liu šai čio, kaip 
mo ky to jo, kar je ra. 10 me tų pra lei do la ge ry je – „tar na vo Sta li nui“, kaip pats liūd nai 
pa juo ka vo. Po to apie 31 me tus dir bo ba tų fab ri ke „Rau do na sis Spa lis“. 

Tai štai koks žmo gus va do va vo Kriu kų pro gim na zi jos po li ti nio švie ti mo bū re-
liui...60

Pro gim na zi jo je ma te ma ti ką dės tė Va le ri ja Mo tu zai tė, vė liau iš ėju si mo ky tis į 
Šiau lių mo ky to jų ins ti tu to sta cio na rą, ir J. Bu čas. Bio lo gi ją mo kė Al do na Ja sai ty tė-
Zu zie nė, lie tu vių kal bą – Ona Kum paus kie nė, ge og ra fi  ją – Bi ru tė Gas pa rai ty tė, an glų 
kal bą ir fi  zi ką – Ste fa ni ja Ra man čio nie nė.

Tra giš kas bu vo jau no kū no kul tū ros mo ky to jo Pet ro Va liu ko li ki mas. Da ra ta 
Aus ma Mi lins kie nė pri si me na, kad moks lus jam baig ti pa dė jo Kriu kų kle bo nas, se niū-
nas ir dar kaž ku ris iš Kriu kų val džios vy rų. Su sir gęs plau čių už de gi mu, jau nas mo ky-
to jas P. Va liu kas mi rė.

60 Au to rė te le fo nu kal bė jo si su Vla du Va liu šai čiu. Nuo trau kas iš jo al bu mo at siun tė Vid man tas Va liu šai tis.
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i. va liu šai tie nė (ant ros ei lės vi du ry je) su pro gim na zi jos mo ki niais 1947 m.
Nuo trau ka iš I ir V. Va liu šai čių al bu mo. Au to rius ne ži no mas

kriu kų pro gim na zi jos mo ki niai ir mo ky to jai 1947 m.
Ant ro je ei lė je sė di mo ky to jai: 6 – Sa lo mė ja Lov či kai tė, 7 – Vy tau tas Gied rai tis, 8 – Ire na Va liu šai-

tie nė, 9 – Va le ri ja Mo tu zai tė. Nuo trau ka iš I. ir V. Va liu šai čių al bu mo. Au to rius ne ži no mas



5353

pro gim na zi jos ma te ma ti kos mo ky to ja v. mo tu zai tė su moks lei viais.
Nuo trau ka iš Da ra tos Aus mos Mi lins kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

1947–1948 m. m. kriu kų pro gim na zi jos iii kla sės mo ki niai su mo ky to ju J. Bu ču.
Nuo trau ka iš P. Ser vos al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Iš ėjus V. Va liu šai čiui, 1948 m. pro-
gim na zi jos di rek to riu mi bu vo pa skir tas 
J. Bu čas. Ma tyt, vi sais lai kais bu vo žmo nių, ku-
rie ver ti no ir dar buo to jo kom pe ten ci ją. 

Kriu kų mo kyk lo je J. Bu čas dir bo 1936–1967 
m. Pra dė jo dirb ti še šia me tės pra di nės mo kyk los ve-
dė ju. Pa sta tė nau ją pra di nės mo kyk los pa sta tą. Vė-
liau – ru sų at ėji mas, ka ras. Vi sus tuos aud rin gus 
me tus va do va vo mo kyk lai. Ne bu vo val džios mėgs-
ta mas. To dėl steig ti pro gim na zi ją 1946 m. bu vo 
pa kvies tas ki tas žmo gus. Jį iš kė lus į ki tą mo kyk lą, 
J. Bu čas pa ski ria mas pro gim na zi jos di rek to riu mi. 
Su dė tin gi po ka rio me tai. Va do vau ti vi du ri nei mo-

kyk lai ski ria mas vėl ki tas di rek to rius. 
Kas ži no, kaip jau tė si mo ky to jas, pa te kęs į is to ri jos mės ma lę...

Penk to sios lai dos abi tu rien tas Ži bar tas Gri nius sa vo laiš ke ra šo: „Pri si me nu, 
kaip po ka ro mo ki niai bu vo pa lei džia mi: šv. Ka lė dų atos to gų. So vie tai dar ne bu vo 
su spė ję įves ti sa vo tvar kos. Mo kyk lo je bu vo or ga ni zuo ta Ka lė di nė šven tė mo ki niams. 
Bu vo pa puoš ta eg lu tė. Po ja di rek to rius J. Bu čas pa ki šo gro jan tį apa ra tą, ku ris man 
pri mi nė sto rą lėkš tę. Pas kui at ėjo Ka lė dų se ne lis, at ne šė pil ną pin ti nę sal dai nių, taip 
va di na mų „pa gal vė lių“. Di rek to rius mus, ber niu kus, kurs tė, kad „pa vog tu me“ iš pin ti-
nės ke le tą sal dai nių. Ke lis ber niu kus su kurs tė – se ne lis la bai „py ko“. 

Ge gu žės mė ne sio ga le vi sa mo kyk la vyk da vo į Ro žans ko miš ką mo kyk los dar žo 
tvo rai laz de lių. Ber niu kams rei kė da vo pri pjau ti 10, o mer gai tėms 5 laz de les. Iš jų mo-
kyk los ūk ve dys ir tver da vo tvo re lę“.

Na, tų mi nė tų „pa gal vė lių“ sko nį, ma nau, at si me na vi si po ka rio vai kai. Jos bu vo 
la bai ska nios...

Nuo 1946 iki 1949 m. Kriu kų mo kyk la va di no si pro gim na zi ja.
Iš vi sų, dir bu sių ka ro me tais, li ko tik mo ky to jų E. ir J. Bu čų šei ma. Ži no ma, 

kad apie 1946-1951 me tus dar mo ky to ja vo Ju li ja Ryš ku vie nė, V. Mo tu zai tė (vė liau iš-
vy ko į ŠMI mo ky tis ma te ma ti kos), Bi ru tė Gas pa rai ty tė, Do vai ly tė (var do ne ži no me). 
Iš Žei me lio at si kė lė Va lė La tai ty tė (vė liau iš te kė jo už ma te ma ti kos mo ky to jo Vil kic ko 
ir iš vy ko į Jo niš kio I vid.). 

Nuo 1948 me tų Kriu kų pro gim na zi jo je pra de da dirb ti Ste fa ni ja Ra man čio-
nie nė (Prie lai dy tė). Dės to an glų kal bą, fi  zi ką, ge og ra fi  ją. 

Šios mo ky to jos gy ve ni mas ne bu vo pa pras tas. Ste fa ni ja Prie lai dy tė gi mė 1915 m. 
JAV, Či ka go je. Aš tuo ne rių me tų am žiaus kar tu su tė vais grį žo į Lie tu vą ir ap si gy ve no 
Jo niš kio vals čiaus Bal kai čių kai me. Tė vai dir bo sa vo 22,5 ha ūke ly je. Na, o Ste fu tė pra-
dė jo sa vo moks lo ke lius. Bai gu si Min dau gių pra di nę mo kyk lą bei Šiau lių mer gai čių 
gim na zi ją, 1935 m. įsto jo į Klai pė dos pe da go gi nį ins ti tu tą., ku rį bai gė 1937 m. Tuoj 
po bai gi mo iš te kė jo už Lie tu vos ka ri nin ko Pra no Ra man čio nio, ku ris tuo me tu dir bo 

J. Bu čas pro gim na zi jos di rek to riaus 
ka bi ne te prie dar bo sta lo apie 

1948 me tus. Nuo trau ka iš E. ir J. Bu čų 
šei mos al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Klai pė do je. Tais pa čiais me tais jau na mo ky to ja pra dė jo 
dirb ti Klai pė dos Smel tės lie tu vių mo kyk lo je. 1939–1940 
me tais – Plun gės pra džios mo kyk lo je. 1940 me tais kar tu 
su vy ru ir dviem vai kais per si ke lia į Vil nių. 1941 m. vy-
ras bu vo areš tuo tas ir iš trem tas į Si bi rą, į Kras no jars ko 
sri tį, kur ka lė ji me iš bu vo iki 1949 m. lie pos 25 d., o po 
to iki 1955 m. ko vo 14 d. gy ve no trem ty je be tei sės grįž ti 
į Lie tu vą.

Pra si dė jus ka rui, S. Ra man čio nie nė su vai kais (0,5 
ir 2 me tu kų) iš vyks ta pas tė vus į Bal kai čių kai mą. 

Nuo 1948 m. rug sė jo 6 d. pra de da dirb ti Kriu kų 
pro gim na zi jo je. Tie me tai bu vo di džiau sias jos stip ry bės 
iš ban dy mas. Jau vie nos su ma ma tvar ko ūkį, au gi na vai-
kus ir kas dien tam so je ry tais, per si me tu si per pe tį krep še-
lį su kny go mis, 7 ki lo met rus ei na į Kriu kų mo kyk lą dirb-
ti. Ži no ma, ne kas dien švie tė sau lė. Ne vi sa da ir krep še lis 
bu vo leng vas. Ir vie ti nės reikš mės ke liu kas, ku riuo ma žai kas ei da vo, vin gia vo per miš-
ką... Ir taip 10 me tų kas dien su vaikš čio da vo po 14 km. Grį žu si per nak tis ruoš da vo si 
pa mo koms, nes dės tė to kius skir tin gus da ly kus.

„Ne pri si me nu sa vo ma mos, kad ji sirg tų, bū tų blo gos nuo tai kos, nu var gu si, – ra-
šo jos duk ra Vio le ta Ra man čio ny tė-Kli ma šaus kie nė, gam tos moks lų dak ta rė. – Die ve 
ma no, tik da bar su pra tau, ko kia bu vo be ga lo va lin ga, stip ri ir įdo mi mo te ris, kaip ji 
vis kuo do mė jo si. Ne žiū rint to, kad ma ma jau na at si dū rė gi lia me kai me su ser gan čiais 
tė vais, ma žais vai kais, ji iš li ko la bai in te li gen tiš ka, nuo šir di. Ji ge rai mo kė jo an glų kal-
bą.  Jos su teik tos ži nios pa dė jo man be di de lių pa stan gų iš lai ky ti an glų kal bos kan di da-
ti nius eg za mi nus bei nau do tis li te ra tū ra an glų kal ba“.

Mo ky to ja V. Ape ra vi čie nė pri si me na, kad apie 1955 m. į Kriu kus at vy ko Jus tas 
Pa lec kis. Vi si ren gi niai tuo me tu vyk da vo vi du ri nės mo kyk los ak tų sa lė je. Mo ky to ja 
S. Ra man čio nie nė, ku rios vy ras tuo me tu bu vo trem ty je be tei sės grįž ti į Lie tu vą, prieš 
ren gi nį pa puo šė sa vo duk rą Vio le tą, įse gė į plau kus du di de lius bal tus kas pi nus, įda vė 
į ran kas vo ką su pra šy mu leis ti tė ve liui grįž ti į Lie tu vą ir lie pė nu neš ti jį žy mia jam 
sve čiui. Kai ma žo ji moks lei vė pa ki lo laip te liais į sce ną ir pa da vė vo ką, J. Pa lec kis pa-
klau sęs, ko kie gi rū pes čiai at ve dę šią ma žą bū ty bę pas jį... Sa ko, kad po ke lių sa vai čių 
P. Ra man čio nis jau bu vęs Lie tu vo je.

Ka dan gi Vio le ta ne bu vo už si mi nu si apie šį įvy kį, nu spren džiau pa tiks lin ti. Štai 
ką ji at sa kė:

„Jūs klau sia te apie J. Pa lec kį. Taip, tik rai taip bu vo. Šau nuo lė mo ky to ja V. Ape-
ra vi čie nė, kad pri si mi nė, o aš kaž kaip pa mir šau. Ga liu tik pa pil dy ti, kad J. Pa lec kis 
va ži nė jo po Jo niš kio apy lin kes kaip de pu ta tas. Po ma no įteik to laiš ko jis pa no ro su ma-
ni mi su si tik ti ir pa kal bė ti, ta čiau aš iš su si jau di ni mo par bė gau na mo ir la bai ver kiau. 
Kai ma ne su ra do, jis jau bu vo iš va žia vęs. La bai grei tai ga vau iš jo laiš ką, kad ma no pra-
šy mas per duo tas svars ty ti Lie tu vos Aukš čiau sios Ta ry bos Pre zi diu mui. Po to tė ve liui 
la bai grei tai bu vo leis ta grįž ti na mo.

s. ra man čio nie nė
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J. Pa lec kis bu vo jaut rus, kil nus žmo gus, nors lai kai bu vo be ga lo su dė tin gi. Ir 
da bar ka da ei nu į ka pi nes ap lan ky ti sa vo ve lio nio vy ro, pra ei nu pro J. Pa lec kio ka pą. 
Vi sa da su sto ju ir min ti mis pa sa kau ačiū“.61

Mo ky to ja S. Ra man čio nie nė dir bo ir Kriu kų pro gim na zi jo je, ir sep tyn me tė je, 
ir vi du ri nė je mo kyk lo je.

Grį žus vy rui, apie 1956 ar 1957 m. šei ma per si ke lia gy ven ti į Jo niš kį. Mo ky to ja 
įsi dar bi na Jo niš kio 2-oje vi du ri nė je mo kyk lo je ir dės to an glų kal bą iki pat iš ėji mo į 
pen si ją. 

Mi rė 1997 m. ko vo 4 d., pa lai do ta Jo niš kio ka pi nė se.
Pri ėmus pri va lo mo sep tyn me čio moks lo įsta ty mą, 1949 m. mo kyk la 

bu vo re for muo ta į sep tyn me tę.
Nuo 1949 me tų Kriu kuo se ati da ry ta sep tyn me tė mo kyk la. Do na ta Ja nu-

žy tė-Ado mai tie nė pri si me na, kad 1949 m., jai pra dė jus lan ky ti Kriu kų sep tyn me tę 
mo kyk lą, jo je bu vo dvi sep tin to sios kla sės: 7 kl. ir 7 kl. su žen kliu ku.  

Sep tyn me tė je mo kyk lo je (1949–1952 m.) pra di nių kla sių mo ky to ja te be dir-
bo Ele na Bu čie nė, vie toj Ju li jos Ryš ku vie nės pra dė jo dirb ti Va le ri ja Ta mu lio ny tė-
Balčiūnienė (pra di nių kla sių mo ky to ja dir bo nuo1950 iki 1954 m.), Ed var das Sau lai tis 
(apie 1952, 1953 m.), vė liau il gus me tus bu vęs Sau gė lau kio apy lin kės pir mi nin ku, mo-
ky to jo ru sis to A. Ba ra naus ko se suo Gar laus kai tė (var do ne pri si mi nė), vė liau iš vy ku si į 
Mai ro nių pra di nę, Da nu tė Bal čiū nai tė (dir bo 3 me tus), vė liau iš si kė lu si į Med vi lio nių 
pra di nę mo kyk lą, Ona Bu lo tie nė, vė liau – Jo niš kio II vid. mo kyk los mo ky to ja. Sa lo-
mė ja Lov či kai tė (gim.1925 m.) Kriu kuo se dir bo iki 1950 m., dės tė lie tu vių kal bą. Vy-
tau tas Frei ber gas taip pat dir bo iki 1950-ųjų. Ve dęs mo ky to ją Sa lo mė ją, iš si kė lė į Lin-
ku vą. Apie 5 me tus dir bo Jur gis Kum paus kas, mu zi kos ir kū no kul tū ros mo ky to jas.

1952 m. taip at ro dė pir ma sis mo kyk los or kest rė lis, v. va si liaus ko tei gi mu, tik riau siai 
gro jęs mo ki nių šo kiams: J. koš ki nas, a. Dik čius, i. Be lec kas, 4-asis ne ži no mas,62

va do vas J. kum paus kas. 1952 m. ge gu žės 10 d. 
Nuo trau kos au to rius ne ži no mas

61 Iš V. Ra man čio ny tės-Kli ma šaus kie nės laiš kų.
62 Žiū rė ti į teks tą po nuo trau ka.
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Kai pir ma sis šios kny gu tės va rian tas bu vo jau pra dė tas spaus din ti, ga vo me iš in-
ži nie riaus, pe da go go ir fo to me ni nin ko Liu do Ver bliu ge vi čiaus laiš ką: „Su įdo mu mu in-
ter ne te per skai čiau <...> pla tų mo kyk los is to ri jos ap ra šy mą su fo to gra fi  jo mis. Aiš ku, 
ap si džiau giau kai ką ra dęs apie sa ve... tik kaž ko dėl ma no pa var dė au to rei ne ži no ma. 
Dėl to pa tiks li nu: fo to gra fi  jo je „Taip at ro dė pir ma sis mo kyk los or kest rė lis“ 4-asis ne-
ži no mas esu aš pats, 1950–1953 m. m. sep tyn me tės mo kyk los mo ki nys, E. Bu čie nės 
auk lė ti nis, gro jan tis man do li na. Ta pa čia man do li na vė liau Kau ne gro jau dar 4 me tus 
Po li tech ni ku mo man do li nis tų or kest re, gast ro lia vo me po Lie tu vą“. L. Ver bliu ge vi čius 
pa tiks li no ir nuo trau kos „1952–1953 m. m. Bū re lis mo ky to jų...“ au to rių: „Tai gi ten 
tik ras ma no dar bas! Ta da aš jau ne blo gai fo to gra fa vau, dir bau su ka me ra „Liu bi tel“, 
dėl to kad ras yra kvad ra ti nės for mos. Vi sos ki tos straips nio nuo trau kos ma to si da ry tos 
fo to apa ra tais ti po „Mask va“ (zei si kon) ar ba „Fo to kor“ (Voigh tlen der), dėl to jų kad rai 
yra 2:3 ar ba 3:4 kraš ti nių san ty kio. Su tuo pa čiu apa ra tė liu esu nu fo tog ra fa vęs ir Juo zo 
bei Ele nos Bu čų sū nų, kai jis dar me tų ne tu rė jo“.

Šiuo me tu Liu das Ver bliu ge vi čius – ži no mas Lie tu vos fo to me ni nin kas, fo to dai-
lės žan ro pir mei vis Lie tu vo je. Štai kaip jis pri si me na pra džią:

„O kū ry bi nį ke lią pra dė jo ma žas KRIUKŲ mies te lis Jo niš kio ra jo ne, pa čia me 
Lat vi jos pa sie ny je, 1952-jų m. pa va sa rį. Man ta da bu vo 13 me tų. Tau piau nuo le dų, 
bam bon kių, zy ziau kol iš zy ziau – ma ma Ry go je nu pir ko fo to apa ra tą „Liu bi telj“ (vo-
kiš ko „Rol le yfl  e x’o“ su pap ras tin tas mo de lis). Che mi ja ir po pie riais pa si rū pi nau pats. 
Pir ma me fi l me – nuo šir džiai ar ti mi po zuo to jai: Ci bu tė, ma mos ož ke lė, ir mies te lio ar-
chi tek tū ros še dev rai – mū riu kai su baž ny čia. Iš dvy li kos kad rų de vy nis pri pa ži no, pa gy-
rė drau gai, tė vai ir … mo ky to jai. Ap si džiau giau, bet ne il gai. Mat mies te lio fo to gra fas, 
tok sai bu vęs stri bas Bli no vas, ra miai sau da rė fo to gra fi  jas du kar tus di des nes… Man 
knie tė jo jį nors pa si vy ti… Kaip tik tuo me tu fi  zi kos mo ky to jas pra dė jo aiš kin ti op ti kos 
dės nius, o į ne elek tri fi  kuo tą mies te lį vis at va žiuo da vo „ži ba li nis“ ki nas su pro jek to-
riu mi. Iš ra din gu mas pa dė jo kaip pa sa ko je – aš per pra tau tą pa tį „Liu bi te lį“ pri tai ky ti 
ho ri zon ta liam vaiz do di di ni mui pa nau do jant na tū ra lią die nos švie są. Ir, ką jūs ma no te, 
vaiz dą ga vau per vi są kam ba rio sie ną! Eu ri ka, aš lai mė jau! Pra dė jau da ry ti fo to gra fi  jas 
vi du ti nio ir di de lio for ma to, mies te lio žmo nės ste bė jo si apy lin kės vaiz dais, o mo ky to-
jai, paš ti nin kas ir dak ta ras pas ma ne, mies te lio vai kė zą, at ėjo fo to gra fuo tis. At si sto jau 
ant pri pa ži ni mo ke lio.

Tas pri pa ži ni mo ke lias grei tai nu vin gu ria vo į Kau ną, kur 9 me tus, kaip pa va sa-
rio pa tvi nęs upe lis, gur gė jo gra žiau sios jau nys tės ir stu di jų me tai, su dai gi nę di dži ą ją 
hu ma niz mo ir mo ra lių san ty kių sėk lą vi sam gy ve ni mui“.63

2009 m. pa bai go je su lau kiau skam bu čio iš Vil niaus. Skam bi no bu vęs mū sų mo-
kyk los mo ki nys Vai du tis Va si liaus kas. Ra dęs mo kyk los is to ri ją in ter ne te, jis pa no ro 
kai ką pa tiks lin ti, kai ką pa pil dy ti. Dė kui jam. Kaip tik pir ma sis po ka rio de šimt me tis 
sun kiau siai at ku ria mas. Ne tiek daug liu di nin kų be li kę. Ci tuo ju jo min tis, at siųs tas 
elek tro ni niu paš tu:

„No riu kai ką pa ra šy ti pla čiau. Pir miau sia dė ko ju už Jū sų di de lį dar bą. Jis pa ska-
ti no ma ne kaž kiek pri si dė ti prie Kriu kų mo kyk los is to ri jos iš sau go ji mo. Teig ti, kad 
63 R i m a n t o  Š i n k ū n o in ter viu su in ži nie riu mi fo to me ni nin ku Liu du Ver bliu ge vi čiu mi, Lie tu vos 
ai das, 1999-10-16.
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nuo trau ka (p. 56) su pa aiš ki ni mu, jog tai pir ma sis or kest rė lis, bū tų ne tei sin ga. Kiek 
aš ži nau ir at si me nu, jau apie 1946 m. mo ki nius gro ti pra dė jo mo ky ti var go ni nin kas 
(pa var dės ne at si me nu). 

Nuo trau ko je – J. Koš ki no or kest rė lis. Rei kė jo ir to kio or kest rė lio su būg nu. Jis 
bu vo skir tas griež ti mo ki nių va ka rė liams ar šo kiams. Į su au gu sių šo kius mo kyk los di-
rek to rius J. Bu čas mo ki nių ne įleis da vo. 

Iš ki tos nuo trau kos ma ty ti, kad ir po 1950 m. Dai nų šven tės cho ras gy va vo, 
to dėl ma nau, kad vei kė ir mo kyk los or kest rė lis. Ne ga lė jo mo ky to jas su nai kin ti sa vo 
kū ri nį.

Kal bant šia te ma bū tų ne do va no ti na ne pa mi nė ti mo ky to jo Jur gio Kum paus ko 
in dė lio. Pra džia bu vo apie 1948 m., bet gal klys tu. Pra dė jęs dirb ti mu zi kos mo ky to ju, 
Jur gis Kum paus kas mu zi ka vi mą pa da rė vos ne „kas die ne duo na“. Tai bu vo mo ky to jas 
en tu zias tas ir fa na ti kas. Ne vi siems tai pa tik da vo: po pa mo kų tek da vo re pe tuo ti po 2 ar 
3 va lan das, o va ka re ar ba jau ir nak tį nu žy giuo ti 4–5 km iki na mų.

Per po rą me tų jo dar bas da vė vai sius – bu vo su kur tas ko lek ty vas, ku rį va din čiau 
an sam bliu, vos ne Jo no Šve do an sam blio mi ni ko pi ja. Gal ir bu vo toks sie kis? Na, šo-
kė jų ne bu vo. At ro do, ne bu vo kam pa dė ti...

Nuo trau ka da ry ta 1950 m. ba lan džio 15 d., li kus dviems su pu se mė ne sio iki Dai nų šven-
tės Jo niš ky je.  Pir mo je ei lė je J. Koš ki nas, A. Baikš tys, J. Ali šaus kas (vė liau Ar mo ni kos an sam blio 

mu zi kan tas), mer gi na ne at pa žin ta, J. Bu čas (ta pęs ar chi tek tu), Sat kaus kas.Tarp sku du ti nin kų 
pir mo je ei lė je ant ras iš kai rės – V. Va si liaus kas.

Nuo trau ka iš V. Va si liaus ko al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Ten ka ste bė tis, kad kai mo vai kai su rin ko ir at si ne šė tiek in stru men tų. Sku du-
čius pa si ga mi nom pa tys mo ky to jui va do vau jant. Grei tai or kest rė lis pra dė jo kon cer tuo-
ti mo ki niams ir mies te lio gy ven to jams.

Ypač daug mo ki niai dir bo be si ruoš da mi 1950 m. ap skri ties Dai nų šven tei. 
1950 m. bir že lio mė ne sį pa gal dai nų šven čių tra di ci jas Kriu kuo se ir gi bu vo su reng ta 
dai nų šven tė mo kyk los kie me, ku rio je bu vo at lik ta Dai nų šven tės pro gra ma. Or kest rė-
lis pa gro jo ir dau giau kū ri nė lių.  
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Bir že lio 25–26 die no mis vi sas ko lek ty vas jau da ly va vo Jo niš kio ap skri ties Dai-
nų šven tė je, kur ne nu si lei do ir vi du ri nių mo kyk lų ko lek ty vams. Kon cer tas „Gin ta ro“ 
ki no te at ro sa lė je pra ėjo su di de liu pa si se ki mu. Nie kas ne at li ko to lios di de lės pro gra-
mos. Vie nin te lis cho ras pro gra mą at li ko su sty gi niu or kest rė liu ir sku du čių an sam bliu. 
Tarp vai kų ko lek ty vų bu vo pri pa žin ta I vie ta.

Man or kest rė ly je te ko akom po nuo ti gi ta ra, vė liau sku du čius pū čiau, o dai nų 
šven tė se ir pia ni nu te ko skam bin ti. Vis gi mo kyk lo je tuo me tu bu vo ne blo gas ro ja lis. 
Vė liau mu zi kuo da vau ne daug, tik epi zo diš kai. Tie sa, Jo niš kio vi du ri nė je apie 1952 me-
tus ir gi su si kū rė or kest rė lis, ku ria me ak ty viai da ly va vo 4 ar 5 kriu kie čiai. 

Kai bai giau sep tyn me tę ma no ry šiai su Kriu kais nu trū ko. Dau giau nie ko ne ga-
liu pa sa ky ti ir apie mo ky to jo J. Kum paus ko, ir apie jo mo ki nių mu zi ka vi mą. 

Dar knie ti kai ką pri si min ti iš sun kaus po ka rio lai ko tar pio, kai skur džiai, dva si-
nia me dis kom for te, bai mė je gy ve no ir mo kyk la, ir vai kai, ir mo ky to jai. Bet džiaug da-
vo mės ir ne di de liais da ly kė liais. 

Nuo trau ko je vi sas an sam blis: sty gi nis or kest rė lis, sku du ti nin kai ir cho ras. or kest rė ly je 6 
smui kai, 6 man do li nos ir 6 akom po nuo jan čios gi ta ros. Nuo trau ka iš. A Pau žo lio al bu mo.

Au to rius ne ži no mas

Sek ma die niais su tė vais ei da vom į baž ny čią ar ba pa tar nau da vom mi šiom. Ne-
per se kio jo už tai, bet į pio nie rius sto ti vers da vo. Per šven ti nius kon cer tus di rek to rius 
rei ka lau da vo už si riš ti pio nie riš ką kak la raiš tį tiems, ku rie bu vo įra šy ti į pio nie rius. Bu-
vo tuo lai ku ke le tas kom jau nuo lių, dau giau sia įsto ju sių ne iš di de lio no ro. Cho ras dai-
nuo da vo ir apie Sta li ną ir par ti ją. Žo džių iš dai nos ne iš me si. Be to, try li ka me čiai vai kai 
dėl to, ma nau, ma žiau siai at sa kin gi...
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Per va sa ros atos to gas mo ki niai tu rė da vo su rink ti apie 20 pa va di ni mų vais ta žo-
lių. Dau gu ma su rink da vo, gal ne vi sas, nes ne vi sas ir pa ži no jo.

Apie vai di ni mus. Pri si me nu, kad bu vo su vai din ti „Gie da gai de liai“. Man ten rei-
kė jo vai din ti pie me nė lį. Tai vis su au gu sių vai di ni mai. Ta čiau apie 1946 m. re ži suo jant, 
ma nau, Bu čie nei, vai kai su vai di no kaž ko kį vai kiš ką vai di ni mą. Svar biau sia, kad su juo 
ap lan kėm ar ti miau sius kai mus, o Blauz džiū nų mo kyk lą ir Va la kų kai mą tai tik rai. Sa-
vo tiš kos „gast ro lės“...

Mu zi ka vi mas bu vo vie nin te lis už kla si nis už si ė mi mas, nes dau giau jo kių ra te lių 
ne bu vo. Net spor to. Per per trau kas laks ty da vom ko ri do riuo se ir kie me, žais da vom 
„kla ses“, „skel biu ka rą...“. Ber niu kams to bu vo per ma ža. Po pa mo kų kla sė pa si skirs-
ty da vo į dvi ko man das ir žais da vo kvad ra tą. Vie toj ka muo lio pa si da ry da vom sku du rų 
pri kimš tą ka muo lio for mos „čiu če lą“. Krep ši niui ar fut bo lui ji vi siš kai ne ti ko.

pro gim na zi jos ii kla sės mo ki niai su auk lė to ja s. lov či kai tė 1949 m. pa va sa rį.
Iš kai rės gu li Baikš tys, Pa kel tis, sto vi J. Bu čas (bū si ma sis. ar chi tek tas), A. Ru dys, Pa ba lys, 
S. Liuč vai tis, Sat kaus kas, Al ber tas Pau ža, V. Va si liaus kas, K. Pe kaus kas, sė di Va da ko jis ir 

B. Gai rio nis. Nuo trau ka iš V. Va si liaus ko al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Vie na iš di džiau sių pra mo gų bū da vo maž daug kar tą per mė ne sį at va žiuo jan tis 
kil no ja ma sis ki nas. Die ną už deng da vo lan gus ir ro dy da vo mo ki niams, o va ka re – su-
au gu siems. Mies te ly je jau vei kė bib lio te ka-skai tyk la. Pa tys pre nu me ruo da vom „Lie tu-
vos pio nie rių“, o VII kla sėj vers da vo už si pre nu me ruo ti „Kom jau ni mo tie są“. Šven čių 
pro ga rei kė da vo iš leis ti sien laik raš tį. Auk lė to ja S. Lov či kai tė vis ką pa ra šy da vo, aš sa vo 
ran ka per ra šy da vau...“64

D. Ja nu žy tė-Ado mai tie nė pri si me na: „Jau nuo 1949 m. (gal ir anks čiau) vei kė 
ne ma žas moks lei vių cho ras, sty gi nis or kest rė lis. Jiems va do va vo mo ky to jas J. Kum-
paus kas. Įdo mi si tu a ci ja su si klos tė, kai ne li ko mo ky to jo J. Kum paus ko...“
64 Tu rė čiau pri sis ta tyt: aš – VAIDUTIS VASILIAUSKAS. Gi miau Kau ne 1935 m. Kriu kuo se gy ve nau 4 
me tus (1946–1950 m.). 1954 m. bai giau Jo niš kio vid. mo kyk lą, 1960 m. – Vil niaus Uni ver si te te eko no mi ką. 
Gy ve nu Vil niu je.
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mo kyk los cho ras apie 1952–1953 m. m. Cen tre – mo ky to ja li tu a nis tė G. Au gu ly tė ir moks lei-
vis J. Koš ki nas. Abu jie va do va vo cho rui. Už mu zi ki nį cho ro pa ruo ši mą at sa kin gas bu vo ga bus vy-
res nių jų kla sių moks lei vis. Nuo trau ka iš V. Va si liaus ko al bu mo. Nuo trau kos au to rius ne ži no mas

Štai kaip apie J. Koš ki ną, su lau ku sį gar baus am žiaus, pa sa ko ja „Si dab rės“ ko res-
pon den tė: „Gi męs ir au gęs Jo nas Kriu kuo se. Vi sas gy ve ni mas su si jęs su mu zi ka. Apie 
ją jis kal ba su di de le mei le ir nos tal gi ja. Se ne lis pa sa ko ja, kad mu zi kos pa jau ti mas tu ri 
bū ti įgim tas da ly kas. Be ta len to – nie kaip. Kaip jis pats sa ko, „die ną nak tį tu ri ži no ti, 
kad tu to no ri“. Pir ma sis ran ko se at si dū ręs in stru men tas bu vo ru siš ka ba la lai ka. O jau 
de šim to je kla sė je, Kriu kų mo kyk lo je, jam te ko va do vau ti cho rui. Jo nas ir sku du čiais 
gro da vo, ir pia ni nu, ir akor de o nu, ir smui ku“.65 Bai gęs Vil niaus Juo zo Tal lat-Kelp šos 
aukš tes ni ą ją mu zi kos mo kyk lą, jis vi są gy ve ni mą dir bo Jo niš kio ra jo no kul tū ros ba ruo-
se. 

1950–1951 m. m. sep tyn me tės 
mo kyk los mo ky to jų ko lek ty-

vas. Iš kai rės sė di Va lė Ta mu lio-
ny tė, Da nu tė Bal čiū nai tė, Ona 

Kum paus kie nė, Bi ru tė Gas pa rai-
ty tė, An ta nas Ba ra naus kas, Ste-
fa ni ja Ra man čio nie nė, Po vi las 
Mie liaus kas, J. Kum paus kas, 
Juo zas Bu čas. Nuo trau ka iš 
V. Ape ra vi čie nės al bu mo. 

Au to rius ne ži no mas

65 G i n t a r ė  Va l u c k a i tė. Si dab rė, 2009 m. rug pjū čio 1 d.
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mo ki niai ir mo ky to jai 1951 m. ge gu žės 21 d. 3-os ei lės vi du ry je iš kai rės sė di mo ky to jai: 
J. Kum paus kas, O. Kum paus kie nė, S. Ra man čio nie nė, di rek to riaus pa va duo to jas P. Mie liaus kas, 

J. Bu čas, V. Ta mu lio ny tė, B. Gas pa rai ty tė, D. Bal čiū nai tė, E. Bu čie nė, A. Ba ra naus kas. 
Nuo trau kos au to rius ne ži no mas66

1950–1951 m. m. jau sep tyn me tės mo kyk los di rek-
to rius J. Bu čas ga vo sau pa dė jė ją – mo ky mo da lies ve dė ju 
bu vo pa skir tas Po vi las Mie liaus kas (gi męs 1924 m.). Jis 
dės tė is to ri ją. Po me tų iš si kė lė iš Kriu kų.

Nuo 1951–1952 m. m. iki 1954–1955 m. m. mo-
ky mo da lies ve dė ja dir bo Al do na Ja sai ty tė-Zu zie nė 
(1955 m. iš si kė lė į Jo niš kio 2-ąją vi du ri nę mo kyk lą).

No rė tų si kiek dau giau pa pa sa ko ti apie Ele nos ir 
Juo zo Bu čų šei mą, ku rių gy ve ni mo di džio ji da lis su si ju-
si su Kriu kais, dar bas – su mo kyk la.

Juo zui Bu čui te ko pa tir ti ne vie ną iš ban dy mą, nes 
mo kyk lai jis va do va vo is to ri nių lū žių me tais. Pe da go gi nį 
dar bą pra dė jęs gim ta ja me Pa švi ti ny je, vė liau dir bęs Jo niš-
kio cen tri nės bei Drą su tai čių pra di nių mo kyk lų ve dė ju, 

nuo 1937 me tų jis – Kriu kų pra di nės mo kyk los ve dė jas. 1939 me tais ve dė Ele ną 
Pa liu ly tę ir nuo tol iki gy ve ni mo pa bai gos gra ži pe da go gų po ra sa vo gy ve ni mą sky rė 
Kriu kams. 

Ele na Pa liu ly tė-Bu čie nė Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je dir bo nuo 1940 m. rug sė-
jo mėn. 1 d. Prieš tai bu vo Meš kui čių vals čiaus Ged vi nių pra di nės mo kyk los (1935–
1938 m.), Kriu kų vals čiaus Med vi lio nių pra di nės mo kyk los (1938–1940 m.) mo ky to ja.

Ka ro ir po ka rio me tais tiek Ele nos, tiek Juo zo šei moms te ko pa tir ti ne ma žus 
iš ban dy mus.
66 Ga li bū ti, kad šios ir ki tų po ka rio me tų nuo trau kų au to rius – Žei me lio fo to gra fas M. Tyd ma nas. Mo kyk li nių 
šven čių me tu jis daž nai ap si lan ky da vo mo kyk lo je ir fo to gra fuo da vo.

a. Ja sai ty tė
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J. Bu čas tu rė jo bro lį Jo ną Bu čą, pro fe so rių, Vil niaus uni ver si te to dės ty to ją, ku-
ris bu vo ve dęs žy dę. Ka ro me tais pro fe so rius su žmo na nuo vo kie čių slaps tė si tė viš-
kė je – Pa kruo jo ra jo ne, Puo džiū nuo se (ne to li Pa švi ti nio). Vo kie čiai jų ieš ko jo Pa švi-
ti ny je, bet vie ti niai gy ven to jai iš gel bė jo, įspė da mi apie pa vo jų. Taip slaps tė si tre jus 
me tus. Šiuo me tu abu jau mi rę. Prieš mir tį mar ti žy dė pri sa kė sa vo vai kams pa sta ty ti 
se ne liams pa min klą. Bu vo dė kin ga už jų pa si au ko ji mą, mei lę ir drą są, už iš gel bė tas 
gy vy bes.

Ele nos Bu čie nės tė vų šei ma 1948 m. bu vo iš trem ta į Si bi rą. Trė mi mo me tu Eu-
ge ni ja Pa liu ly tė sve čia vo si se sers Ele nos šei mo je Kriu kuo se. Su ži no jęs apie Pa liu lių 
šei mą iš ti ku sią bė dą, J. Bu čas lie pė jai pa si lik ti pas juos ir slaps ty tis, kad ne iš vež tų. 
Taip ir li ko Eu ge ni ja, kaip at va žia vo ap si ren gus. Nie ko dau giau ne tu rė jo, o į na mus 
grįž ti bi jo jo. Bu čai tuo me tu gy ve no mo kyk lo je, di rek to riaus bu te. Nuo 1948 iki 1954 
me tų Eu ge ni ja Pa liu ly tė slaps tė si Bu čų bu te ly je. At ėjus sve ti mam žmo gui, slėp da vo si 
san dė liu ke. Ir taip še še rius me tus. Tik trys žmo nės mies te ly je ži no jo apie tai: kle bo nas 
Jo nas Po vi lai tis, pro vi zo rius Liu das Rui bis ir Jad vy ga Če bi ly tė, pie ni nės bu hal te rė, E. 
Bu čie nės drau gė. Dau giau nie kas... Vė liau Eu ge ni ja iš te kė jo už var go ni nin ko Al fon so 
Rat kaus ir li ko Kriu kuo se.

Nuo 1952 m. sep tyn me tė mo kyk la pe ror ga ni zuo ja ma į vi du ri nę.
1952 m. vidurinės mokyklos direktoriumi paskiriamas Juozas Baikštys. Tais me-

tais Bu čų šei mo je pa sau lį tu rė jo iš vys ti il gai lauk tas sū nus. Bu vo pra dė ta kal bė ti apie 
J. Bu čo at lei di mą iš di rek to riaus ir net mo ky to jo pa rei gų. Ko dėl? Pa si trau kus ru sams 
į ry tus, mo ky to jas pa sa kęs: „Ir ge rai, ne be ka ba liuos čia tie rau do ni sku du rai...“ Ga li-
mas da ly kas, kriu kie čius su krė tė rau do nar mie čių el ge sys, kai 1941 m. be si trauk da mi 
į ry tus, ne to li Kriu kų su šau dė baž ny čios tar nus Jo niš kio gim na zi jos ka pe lio ną Po vi lą 
Ra ce vi čių ir Ka se lį. Ko le gos ma nė, jog dėl J. Bu čo at lei di mo ir yra kal ti tie „rau do ni 
sku du rai“. At ro do, pa gel bė jo jo bro lis pro fe so rius Jo nas Bu čas. Iš di rek to rių te ko iš ei ti, 
o mo ky to jau ti li ko. Kal bė jo, kad ne sy kį jam pa dė jo ir moks lo drau gas Kos tas Kor sa-
kas, ku ris at va žiuo da vo pas J. Bu čą į sve čius. Abu jie bu vo ki lę iš Pa švi ti nio.

J. Bu čas li ko dirb ti vi du ri nės mo kyk los ma te ma ti kos mo ky to ju. Bu vo griež tas, 
reik lus, kiek im pul sy vus. My lė jo mo kyk lą, sa vo dar bą, mė go ben drau ti.

Ta čiau kaž kas, tuo me tu dir bęs ra jo no val džios struk tū ro se, pri si mi nė gir dė jęs, 
kaip mo ky to jas mi nė jo tuos rau do nus sku du rus. 1967 m. pas ku bė ta J.Bu čą iš leis ti į 
pen si ją. Sun kiai at si svei ki no su mo kyk la, ku ri bu vo vi sas jo gy ve ni mas. 

Mo kyk los is to ri jo je ra šo ma: „Už il gą, ne pri ekaiš tin gą dar bą, mei lę vai kams, sa-
vo spe cia ly bei la bai ger bia mas ir my li mas yra mo ky to jas J. Bu čas, ku rio vi sas gy ve ni-
mas, gra žiau si pri si mi ni mai yra su si ję su mo kyk la. Jo ini cia ty va mo kyk la yra pa sta ty ta, 
jo aky se ji iš au go į vi du ri nę, pa si puo šė nau ju prie sta tu, švie siom kla sėm. Šį prin ci pin-
gą, links mą, nors jau ge ro kai pa si dab ruo tais plau kais jau nat viš ką mo ky to ją pa žįs ta vi si 
apy lin kės gy ven to jai, my li moks lei viai“ (p. 51).

1969 me tų va sa rą mo ky to jas mo to cik lu iš vy ko ap žiū rė ti ga nyk los. Iš ten pats jis 
jau ne grį žo. Mi rė. Stai ga. Ne ti kė tai.
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Kriu kų apy lin kė se tur būt nė ra nė vie no, ku ris ne pa žin-
tų ar ne bū tų gir dė jęs apie mo ky to ją E. Bu čie nę. Ne vie nam 
ji bu vo pir mo ji mo ky to ja. 

1947 m. ge gu žės 1 d. ra jo no laik raš ty je „Ta ry bi nis bal-
sas“ bu vo ra šo ma: „Šio mis die no mis ra te lis, re ži suo jant mo-
ky to jai Bu čie nei, pa sta tė vei ka lą „At ža ly ną“, ku ris kriu kie čių 
tar pe su kė lė di de lį su si do mė ji mą“. Ji bu vo pir mų jų mo kyk li-
nių spek tak lių re ži sie rė. Ji „pri si me na se ną Med vi lio nių pra-
di nę mo kyk lą, su kry pu sią Kriu kų mo kyk lą, ži ba li nes lem pas 
kla sė se, pur vi nas gat ves, ke lio nę pės čio mis į Jo niš kį,- ra šė 
D. Klum by tė ir A. Če pu tis ra jo no spau do je 1968 m. – Per 
pen ke rius me tus te ko bū ti ne vie no je mo ky to jos pa mo ko je, 
ir iš vi sų iš ei ni pail sė jęs, už si krė tęs jos ener gi ja ir no ru kū ry-
biš kai dirb ti. Moks lo tie sos jos pa mo ko se per tei kia mos taip, 
kad ir tau, pa čiai mo ky to jai, jos vėl at ro do nau jos, įdo mios. 
Su ge ru pa vy du se ki, kaip kla sė je su ku ria ma dar bo at mos fe ra, kaip su džiaugs mu pa-
tys vai kai „at ran da“ nau jas tai syk les, dės nius. Be rei ka lo ban dy si nu sta ty ti, ku rį da ly ką 
mo ky to ja la biau mėgs ta – jos dar be nė ra ant ra ei lių da ly kų: vi siems ski ria mas vie no das 
dė me sys.

Mo kė ji mas vys ty ti vai kų kū ry bi nes jė gas ir di de lė mei lė jiems – jos sėk min go 
dar bo pa slap ties rak tas“.67 Bu vu si mo ky to jos E. Bu čie nės mo ki nė Al do na Stau gie nė 
2000 m. „Dia lo ge“ ra šė: „Tai bu vo tau rios sie los, di de lės dva si nės kul tū ros žmo gus. 
Kriu kų mies te lio ir jo apy lin kės gy ven to jai no rė da vo, kad jų vai kus mo ky tų mo ky to ja 
Ele na Bu čie nė. Vi si ti kė jo, kad ji su ge bės iš mo ky ti ne tik ma te ma ti kos, gim to sios kal-
bos, bet ir iš auk lės tik rais žmo nė mis. Mo kė ji kan triai, be pom pas ti kos, be pa si gy ri mų. 
<...> Iki se nat vės su ge bė jo bū ti ori, pa si tem pu si. Ji iš li ko tik ra da ma, tik ra mo ky to ja 
net ir ta da, kai jau ne be sto vė jo kla sė je...“ 

Iš ėju si į pen si ją ir at si sa kiu si pra di nių kla sių mo ky to jos dar bo, ji ku rį lai ką dar 
mo kė lie tu vių kal bos penk to je kla sė je. Ža vė jau si jos pa mo ko mis, ku rio se, ro dos, ne bu-
vo nie ko ne rei ka lin go, jos to le ran ci ja, tak tiš ku mu, oru mu. Net ir ta da, kai mo ky to ja 
jau ne be dir bo mo kyk lo je, ne ga lė jai ne pa ste bė ti, jog lai kas at ro dė be jė gis prieš jos jau-
ną šir dį,  ener gi ją ir ele gan ci ją.

Ji bu vo ap do va no ta me da liu „Už dar bo šau nu mą“.
To kia tad bu vo mo ky to jų E. ir J. Bu čų šei ma. Už au gi no sū nų Sau lių, ku ris šiuo 

me tu yra bio me di ci nos moks lų dak ta ras. Gy ve no gra žiai, dar niai, pa pil dy da mi vie nas 
ki tą. Bu vu sius mo ki nius trau kė už suk ti pas juos ir kar tu pa vaikš čio ti pri si mi ni mų ta-
ke liais.

Mo ky to ja E. Bu čie nė mi rė 2000 me tų pa va sa rį. Pa lai do ta gre ta vy ro, vie tos ka-
pi nai tė se.

67  D. K l u m b y t ė, A. Č e p u t i s, Vi sa da jau nos, „Ta ry bi nis bal sas“, 1968 m., nr. 6. 

e. Bu čie nė
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1950-ie ji me tai. mo ky to ja ele na Bu čie nė pa mo ko je. Ka žin ką tuo me tu jau tė mo ky to ja? Virš 
gal vos por tre tas to žmo gaus, ku ris kal tas dėl jos tė vų šei mos trem ties, už ke lių žings nių, jų bu te ly-

je, nuo trem ties be si slaps tan ti se suo, o prieš akis – dau gy bė jau nų as me ny bių... 
Nuo trau ka iš jos šei mos al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Gal rei kė tų pri si min ti se ną is to ri ją, ku ri ka ro ir po ka rio me tais ga lė jo tu rė ti įta-
kos Kriu kų mo kyk los ben druo me nės sa vi jau tai, nuo tai koms, ap mąs ty mams. At ro do, 
ne vi si ją ir ži no.

Ne se niai iš leis to je kny go je apie jo niš kie čiams ge rai ži no mą pra di nių kla sių mo-
ky to ją Eu ge ni ją Ru dy tę yra ap ra šy ta ku ni go Pau liaus Ra ce vi čiaus ir jo pa dė jė jo Vla do 
Ka se lio nu žu dy mo is to ri ja. Ji dar kar tą pa ro do, ko kie skir tin gi, ko kie ne leng vi bū na 
mo ky to jų (ir ne tik jų) gy ve ni mai is to ri nių per mai nų me tais. 

Mo ky to ja Eu ge ni ja Ru dy tė, ki lu si iš Drą su tai čių kai mo, 1939 m. pra dė jo dirb ti 
Ivoš kių pra di nė je mo kyk lo je. Mo kyk los ve dė jas bu vo J. Jo nai tis68, stam bus ūki nin kas, 
tu rin tis 40 ha že mės. Ve dė jas kaž ko dėl ne mė go mo ky to jos.

Lie tu von įžen gus ta ry bi nei ar mi jai, kaž ku rią iš pir mų jų rug sė jo mė ne sio die nų 
ve dė jas Jo nai tis at ėjo į mo ky to jos kla sę ir pa reiš kė:

„– Pra šau nu ka bin ti kry žių nuo kla sės sie nos.
– Jūs, ve dė jau, jį pa ka bi no te, jūs ir nu ka bin ki te, jei gu jums rei kia.
Jo nai tis stvė rė kė dę, pa trau kė ją prie len tos, už li po ir nu ka bi no virš jos ka bė ju sį 

kry žių.

68 Čia mi ni mas  J. Jo nai tis –   ne In dri liū nų pra di nės mo kyk los mo ky to jas, apie ku rį jau pa sa ko ta. Jo nai-
čių mū sų apy lin kė se bū ta ne vie no. 
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– Tau dar at si rūgs! – iš ko šė pro su kąs tus dan tis...“69

Ir at si rū go: Jo nai tis at siun tė laiš ką. Bai sų laiš ką:
„Tu, pa ra zi te, gy ve ni mo at plai ša, bū si nu šluo ta nuo že mės vei do! Ta vo vie ta 

ša lia ku ni go... <...>
„Vie ta ša lia ku ni go“ bu vo ka pas. Pau lius Ra ce vi čius, ku ni gas, iki 1940-ųjų Jo-

niš kio gim na zi jos ka pe lio nas, at ei ti nin kų va das, jau ni mo la bai mėgs ta mas jau nas dva-
si nin kas, su sa vo „špi tol nin ku“ Vla du Ka se liu 1941 m. bir že lio 27 d. iš sku bė jo iš Ba-
riū nų kai mo (Jo niš kio ra jo nas) ūki nin ko Ma to Lau ri nai čio na mų į Jo niš kio baž ny čią, 
ka dan gi at ėjo lai kas au ko ti už sa ky tas šv. Mi šias. Ba riū nai yra ne to li nuo Jo niš kio, tik 
už dvie jų ki lo met rų... Vieš ke liu pro šį kai mą Žei me lio, t. y. Lat vi jos, link ėjo ru sų ka-
riuo me nė, va žia vo tan kai. Jie sku bė jo. Juos vi jo vo kie čiai. Ūki nin kas Ma tas Lau ri nai tis 
glo bo jo jau ną ku ni gą, ne tur tin gos dau gia vai kės šei mos sū nų, pa dė jo jam kuo ga lė da-
mas, rū pi no si kaip tik ru sū nu mi. Jam bu vo bai su iš leis ti iš na mų Pau lių su Vla du to kią 
die ną, kai prieš prie šiais, nuo Jo niš kio, pla čia juos ta, už im da ma iš abie jų vieš ke lio pu-
sių ir da lį lau kų, plūs ta gin kluo ta ma sė pik tų, iš troš ku sių, iš ka muo tų žmo nių. „Ne iki-
te, Pau liau, bent jau su ta ną nu si vil ki te. Pykš tels kas nors vien iš nuo bo du mo...“  Bet 
ku ni gas aiš ki no sa vo glo bė jui, kad pri va lo ei ti, nes šv. Mi šios už sa ky tos... Jis pa ža dė jo 
jas au ko ti. Ir abu iš ėjo.

Ru giai jau bu vo už au gę. Jų lau ko pa kraš čiu, to liau nuo vieš ke lio, sa ko, Pau lius 
su Vla du ir ėję. Stai ga jiems ke lią už sto jo au to ma tu gin kluo tas mo ky to jas Jo nai tis. Ku-
ni gas ir mo ky to jas pa ži no jo vie nas ki tą. Die vas ži no, gal tarp jų ir ko kių ne su ta ri mų 
dėl dar bo bu vo. Jo nai tis Vla dui Ka se liui, ku rio ne pa ži no jo, lie pė ei ti sa vo ke liais, o 
ku ni gą au to ma tu pa ra gi no suk ti į to lė liau sto vė ju sį sunk ve ži mį, ku rio ka bi no je sė dė jo 
dar du vy rai. Vla das ėmė mal dau ti, kad Jo nai tis pa leis tų ku ni gą, sa kė, kad jis esąs ge-
ras žmo gus, nie ka da nie ko ne nu skriau dęs. „Jei gu tau jo gai la, tai eik kar tu“, - pa sa kęs 
Jo nai tis ir abiem lie pė lip ti į sunk ve ži mį. Sunk ve ži mis šun ke liais pa su ko link Kriu kų, 
ma žo mies te lio, esan čio už 12 km. nuo Jo niš kio. Kriu kuo se bu vo pil na ru sų ka rei vių, 
ku rie po žy gio il sė jo si. Jo nai tis iš lai pi no iš sunk ve ži mio abu  „su im tuo sius“, pa sta tė 
prie na mo sie nos ir jau ruo šė si šau ti, bet iš na mo iš ėjo mo te ris ir pa pra šė „ne gąs din ti“ 
vai kų. Tuo met Jo nai tis pa si kvie tė du ru sų ka rei vius, pa ro dė į ku ni gą ir jo pa dė jė ją, lie-
pė nu si ves ti juos prie miš ko ir nu šau ti kaip ta ry bų val džios prie šus. Ka rei viai pra šy mą 
įvyk dė“.70

Jų žu vi mo vie to je, už da bar ti nės Žu kaus kų so dy bos, bu vo pa sta ty tas kuk lus pa-
min klas. Po ka rio me tais krū mokš nius, ku riuo se bu vo nu šau ti baž ny čios tar nai, iš kir to, 
že mę su arė. Nie kas to pa min klo ne sau go jo: ar da mi lau kus, ge ro kai jį ap ga di no. Tik 
At gi mi mo me tais Kriu kų mo kyk los is to ri jos mo ky to jas V. Nar vi das su moks lei viais 
at ka sė ir at sta tė pa min klą. 

Ne leng vi, krau pūs bu vo lai kai...

69 B i r u t ė  Ž y m a n t i e n ė. Til tas. Mo ky to ja Eu ge ni ja Ru dy tė, Lu ci li jus, 2011, p. 28. 
70 B i r u t ė  Ž y m a n t i e n ė. Til tas. Mo ky to ja Eu ge ni ja Ru dy tė. Lu ci li jus, 2011, p. 29, 30.
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Krūp te lė jau ir pra bu dau nuo gar saus trink te lė ji mo. kie me siau tė vė-
jas, ju tau, kaip sun kiai nuo jo šuo rų at si tie sia obe lai tės.

vėt ra siau tė ir ry te. at ro dė, iš tam pys, iš dras kys ir su plė šys ne tik rū bus, bet 
ir vis ką, ką va kar dė lio jau prie ra šo mo jo sta lo, kad ga lė čiau at si neš ti į kla sę. kaip 
at ei siu pas vai kus to kia iš pus ty ta, iš plė šy ta, iš dras ky ta?..

pa si ti ko akys, šil tos, ge ros. kaip ge rai, kad šian dien jos to kios...

Ta me pa čia me D. Klum by tės ir A. Če pu čio straips-
ny je „Vi sa da jau nos“ ra šo ma: „Sa vo pa žiū ra į dar bą, pa rei-
gin gu mu, ap si skai ty mu ne at si lie ka ir ki ta šios mo kyk los 
vy res nio sios kar tos mo ky to ja B. Ra čie nė. Ne be rei ka lo 
jas vi sa da ma ty si kar tu... Ne vie nas iš mū sų yra pa si mo kęs 
iš mo ky to jos Bro nės Ra čie nės, kaip ma din gai ap si reng ti, 
ko kio eti ke to lai ky tis įvai rio se gy ve ni mo si tu a ci jo se, tak to, 
ben drau jant su žmo nė mis, ir... tvir tu mo skau džio se gy ve-
ni mo va lan do se. Ne at si lik ti nuo gy ve ni mo, nuo jo nau jų 
pro ble mų – vie nas iš pa grin di nių mo ky to jos bruo žų“.

1939 m. su si tuo kė su Jo nu Ra ču, ku ris mo ky to ja-
vo ta me pa čia me vals čiu je, Tau tu šų pra di nė je mo kyk lo je. 
1941 m. abu iš si kė lė į Šiau lių ap skri ties Šiau lė nų pra di nę 
mo kyk lą. Čia dir bo tik vie ne rius moks lo me tus.

1942–1944 m. ji dir bo Ra sei nių ap skri ties Be ty ga los vals čiaus Mi lo šai čių pra di-
nė je mo kyk lo je. 

„Apie ne se ną pra ei tį – ka ro ir po ka rio me tus – pri si min da vo mo ky to ja B. Ra čie-
nė (1913–1991), – ra šo D.Klum by tė kny go je „At gy ja ir nu kirs tos šak nys“ (VšĮ Šiau lių 
uni ver si te to lei dyk la, 2006 m.). – Ji su vai ku ir vy ru 1944 m. ru de nį bė go į už sie nį. 
Tu rė jo įsi gi ję ar klį, ve ži mą ir jau ke lias die nas nuo Kel mės va žia vę sie nos link. Ne to li 
Tau ra gės su sto jo pa ga ny ti ar klį. Stai ga pra dė jo šau dy ti, ki lo su maiš tis. Iš si gan dęs ar-
klys nu šuo lia vo į fron to sū ku rį, jį vi jo si vy ras, tik at gal ne be su grį žo – pa kliu vo vo kie-
čiams. Ir dau giau ji sa vo vy ro ne be ma tė“. Taip li ki mas iš sky rė šei mą, pa lik da mas vie ną 
vie no je, ki tą ki to je ge le ži nės už tva ros pu sė je.

1953 m. Kel mė je ra šy ta me gy ve ni mo ap ra šy me ji ra šė taip: „Dėl skir tin gų pa-
žiū rų su vy ru ne su gy ve nau ir 1942 m. rug sė jo mėn. iš Šiau lė nų iš si kė liau ir grį žau 
į Be ty ga los valsč. Mi la šai čių pra di nę mo kyk lą. 1944 m. ge gu žės mėn. bu vau Šiau lių 
apy gar dos teis mo iš tuok ta. Nuo 1942 m. su vy ru jo kių ry šių ne tu rė jau ir apie jo gy ve-
na mą ją vie tą nie ko ne ži nau“ (m-klos ar chy vas). Ten pat ji ra šo, kad 1944 m. ru de nį 
sun kiai su sir go sū ne lis, dėl to ji vi są žie mą ne dir bo. 

1945 m. rug pjū čio mėn. mo ky to ja jau ra šo pa reiš ki mą ir pra šo pri im ti ją į Kel-
mės vi du ri nę mo kyk lą mo ky to ja. Kel mė je ji dir bo iki 1951 m. Kai at si sa kė kel tis į ki tą 
mo kyk lą, bu vo at leis ta iš dar bo ir ku rį lai ką dir bo ta ry bi nio ūkio ka si nin ke. 

Ka ro ir po ka rio gy ve ni mo sū ku riai at bloš kė mo ky to ją į Jo niš kio kraš tą. 
Nuo 1953 m. pa va da vo Jo niš kio ra jo no Gas čiū nų sep tyn me tės mo kyk los mo-

B. ra čie nė
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ky to ją, po to per ke lia ma į Bu čiū nų sep tyn me tę mo kyk lą, o nuo 1954 m. – į Kriu kų 
vi du ri nę mo kyk lą. Čia ji dir bo vi są li ku sį gy ve ni mą, čia au gi no sun kiai sir gu sį sa vo 
sū nų, čia jį, jau be veik už au gin tą, tu rė jo iš ly dė ti į pas ku ti nę ke lio nę, iš čia ir pa ti bu vo 
pa ly dė ta į Kel mės ka pi nes.

Ne mė go ji pa sa ko ti apie sa ve. Bu vo ori, iš di di, vie ni ša ir pa slap tin ga.
Be veik vi są gy ve ni mą mū sų mo kyk lo je są ži nin gai dir bo ir ki tos dvi vy res nio sios 

kar tos pra di nių kla sių mo ky to jos – Ona Vi li mai tė ir Sta sė Vir ši lie nė. 
Is to ri jos vė jai ne ga lė jo ne pa lies ti mo kyk los. Su dė tin gi ka ro ir po ka rio me tai pa-

žy mė jo ir mo ky to jų li ki mus. Juos daž nai kil no da vo iš vie nos vie tos į ki tą
Apie 1953 m. į Kriu kų mo kyk lą tie siai iš ar mi jos dirb ti at va žia vo Vai du tis Gal-

kus. Čia su mo ky to ja Da nu te Mik šy te jis su kū rė šei mą ir ki tais me tais iš si kė lė į Jo niš kį. 
Ji dir bo Jo niš kio I vi du ri nė je mo kyk lo je, o jis ne ma žai me tų va do va vo Jo niš kio švie ti-
mo sky riui. Bu vo ga bus or ga ni za to rius, pa pras tas, šil tas, mo kan tis ben drau ti, įkvėp ti 
dar bui. 

Da nu tė Mik šy tė-Gal kie nė dėl svei ka tos jau ne ga lė jo at vyk ti į mo kyk los 180-ųjų 
me tų ju bi lie jaus šven tę, bet at siun tė pluoš tą sa vo ei lė raš čių.

Da nu tė Gal kie nė. Iš sie los do ku men ti kos, su ra šy tos pa mo kų pla nų pa raš tė se.

Mo kyk la

Čia pa sė ja mos pir mo sios rai dės,
Čia su dygs ta šven čiau sie ji žo džiai,
Įsi min ti nos su skam ba gai dos, 
Jų me lo di jos klau so mos go džiai.

Gal to dėl ge ra bū na su grįž ti,
Su si tik ti pa žįs ta mus vei dus,
Vėl ke liais ir ke le liais iš klys ti,
Čia kar tu va lan dė lę pra lei dus...

1963 m. pa va sa ris. Švie ti mo sky riaus ve dė jas v. Gal kus viii  lai dos iš leis tu vė se.
Sto vi 4-as iš de ši nės. Nuo trau ka iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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V. ir I. Va liu šai čių šei ma, dir bu si ne pil nus dve jus me tus, mo kyk lo je pa li ko žen-
klų pėd sa ką. Jie už krė tė mo ky to jus spek tak lių sta ty mu. Nuo jų lai kų iki pat 1963-ių jų 
mo kyk lo je kas met bu vo sten gia ma si pa sta ty ti bent po vie ną spek tak lį. 

1953 m. ge gu žė. spek tak lis  „krikš to li nė kur pai tė“. Ar tis tai: V. Ra man čio ny tė, N. Ska ru ly tė, 
I. Bal tai tė, T. Zin ke vi čiū tė, G. Žeb raus kai tė, R. Ska ru lis, B. Bar kaus kas, O. Avi žie ny tė, 

B. Ša ba nai tė ir kt. Nuo trau ka iš N. Ska ru ly tės al bu mo. Au to rius ne ži no mas 

Bu vu sių moks lei vių ir mo ky to jų at min ty je iš li kęs K. Bin kio „At ža ly nas“, Že mai-
tės „Mar ti“, „Pet ras Kur me lis“, „ Pir šly bos“, „Kup ro tas ože lis“, „Tė vų jau nys tė“, „Be 
kal tės kal ti“ (aut. ne pri si me na). Mo kyk los is to ri jo je (p. 29) ra šo ma, kad dau gu mą šių 
spek tak lių re ži sa vo mo kyk los sen bu viai Ele na ir Juo zas Bu čai.  

D. Ja nu žy tė-Ado mai tie nė pri si me na, kad „po li ti nės dva sios mo kyk lo je ne si jau tė 
iki 1950–1951 me tų. Ka ro at gar siai bu vo la bai skaus min gi, o po ka rio pa trio tai ak ty-
vūs“.

Ta čiau, anot Just. Mar cin ke vi čiaus, „lai kas per pu sę lyg juo dą len tą / per brau kė 
mū sų šir dis ir kla sę“. Bu vę kla sės drau gai J. Žeb raus kas ir Žiur lys (var do ne pri si mi nė) 
at si dū rė skir tin go se brūkš nio pu sė se. J. Žeb raus kas bu vo nu žu dy tas 1950 m., kai rin-
ko vals ty bi nes pa sko las Skaist gi rio vals čiu je. O Žiur lys, jau mo ky da ma sis Žei me ly je, 
įsi trau kė į pa si prie ši ni mo ju dė ji mą ir vie ną ry tą ne be su grį žo į kla sę. J. Žeb raus ko var-
du bu vo pa va din ta mo kyk los pio nie rių drau go vė, o apie Žiur lį su ži no jo me tik at ga vę 
ne pri klau so my bę. 

Štai ką apie J. Žebrausko laidotuves papasakojo jose dalyvavęs J. Pauža:
„Net besimokydami žemesnėse klasėse jusdavome žmonių susiskaldymą, 

jų pažiūrų skirtumus. Prisimenu dar penktoje klasėje patirtą situaciją. Priverstinio 
savanoriškumo tvarka, aštriai „patriotiško“ auklėtojo suskaičiuoti ir perskaičiuoti, 
dalyvavome žuvusio komjaunuolio laidotuvėse. Dalyvaujant vietiniams stribams ir, 
matyt, bent vienam iš jų nesuprantant lietuviškai, kažkas rėžė ugningą kalbą:

„Наша дела браво. Мы за эту делу борболись, борбёмся и будем 
борбаться“.
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Mes, karo metu augę vaikai, rusų kalbos buvome 
pramokę iš rusų kareivių ir iš pabėgėlių, plūstelėjusių iš 
Rusijos. Matyt, jau turėjome kalbos jausmą. Kai mokytojo 
Tarasovo (mokyti kalbos jis ateidavo vilkėdamas kariškio 
uniformą) paklausiau, ar čia viskas gerai pasakyta, jis 
šyptelėjo ir nieko neatsakė. Tuomet nesupratau, ką reiškia 
jo liūdnas šypsnys ir nutylėjimas.Gal tai, jog šis pagyvenęs 
rusas buvo geras ne tik mums, vaikams, bet ir tiems, ku-
riuos jis užtardavo prieš paleidusius rankas vietinius „liau-
dies gynėjus“.

1952 me tais mo kyk la pe ror ga ni zuo ta į vi du ri-
nę.

Pir muo ju pe ror ga ni zuo ja mos mo kyk los di rek to riu-
mi nuo 1952–1953 m. m. bu vo Juo zas Baikš tys. Žmo na Bi ru tė Baikš tie nė mo kė 
ge og ra fi  jos. Jie dir bo tik vie ne rius me tus. Po to – daug me tų Pa ne vė žy je. 

Ka da mo kyk la su ruo šė 40-ies me tų nuo pil nos vi du ri nės mo kyk los pra džios ju-
bi lie jų, at vy ko ir abu Baikš čiai.

Ta čiau Kriu kų mo kyk los 180 me tų ju bi lie ju je, mes jų jau ne su lau kė me. Laiš ke 
B. Baikš tie nė ap gai lė jo, kad ne ga lė jo at vyk ti: svei ka ta ne lei do: „Nuo lat gu liu li go ni nė-
je, iš gy ve nau 7 mik ro in fark tus. O Kriu kai mus trau kia. Ypač ma ne, nes ten gi miau 
kaip mo ky to ja. Keis ti bu vo lai kai. Man, tik bai gu siai vi du ri nę mo kyk lą, bu vo pa skir ta 
pra ves ti at vi rą pa mo ką vi so ra jo no mo ky to jams. Ėmiau ir pa kei čiau nu si sto vė ju sią 
pa mo kos struk tū rą: te mos skel bi mas, mo ki nių ap klau sa, nau jos me džia gos per tei ki-
mas. Pa ste bė jau, kad mo ki niams tai nuo bo du. Ir nau ją me džia gą pa tei kiau pa mo kos 
pra džio je, į jos per tei ki mą įtrauk da ma mo ki nius, nes iš anks to skir da vau ma žas už-
duo tis. Šau nūs bu vo 1953 me tų aš tun to kai ge og ra fi  jos pa mo ko je, ne pa bū gę gau saus 
sve ti mų mo ky to jų bū rio. Šau niai mes su si do ro jo me su ta at vi ra pa mo ka. Man re gis, 
kad ir L. Ver bliu ge vi čius mo kė si to je kla sė je. Per pa mo kos ap ta ri mą su pra tau, kad 
esu mo ky to ja. O L. Ver bliu ge vi čių mes daž nai pri si min da vo me, nes bu vo la bai gu vus 
ber niu kas.

Be ga lo drau giš ki ir šau nūs bu vo Kriu kų mo ky to jai, ypač Bu čai, su ku riais ke le-
tą mė ne sių te ko gy ven ti vie na me bu te. Tai as me ny bės! Ir su ki tais mo ky to jais gra žiai 
su ta rė me, daug ko išmo ko me, bet pa si tai kė vie nas ki tas, kam ne pa ti ko me ir te ko kel ti 
spar nus. Lai min go at si tik ti nu mo dė ka ga vo me dar bus Pa ne vė žy je. Ne pa bū gau mies-
tie čių mo ki nių, nes už gi mu si kaip mo ky to ja Kriu kuo se, su ge bė jau juos su do min ti. 
J. Baikš tys iš dir bo vie no je mer gai čių vi du ri nė je 28 me tus. Iš ten ir iš ėjo į pen si ją. Man 
te ko pa si blaš ky ti po mo kyk las, kol nu sė dau 7-ojo je, da bar J. Mil ti nio mo kyk lo je, ku-
rio je net 22 me tus dir bau di rek to riaus pa va duo to ja“. 

Di rek to riau jant J. Baikš čiui, pa pil do ma 5-ta kla sė bu vo ati da ry ta Gri go nių kai-
me, bu vu sia me B. Baikš čio na me, ku ria me bu vo ir bib lio te ka. Ją lan kė ir jau nuo liai iš 
Lat vi jos. Bet ki tais moks lo me tais ta kla sė bu vo už da ry ta.

Iki pil nos vi du ri nės mo kyk los „pri au gi no“ di rek to rius An ta nas Bu-
kaus kas. (Mo kyk lo je dir bo 1953–1957 m.) Ji sai iš lei do pir mą ją ir ant rą ją abi tu-
rien tų lai das. 

J. Baikš tys
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1952–1953 m. m. Bū re lis mo ky to jų.
Iš kai rės: J. Baikš tys, (di rek to rius), D. Mik šy tė-Gal-

kie nė (ma te ma ti ka), Jo niš kio ra jo no ins pek to rius 
J. Elz bu tas, G. Au gu ly tė (lie tu vių kal ba), A. Ba ra-

naus kas (ru sų kal ba), V. Ta mu lio ny tė (pra di nės kal-
sės). Sė di B.  Baikš tie nė (ge og ra fi ja) – di rek to riaus 
žmo na. Nuo trau kos au to rius – L. Ver bliu ge vi čius

po 43 me tų... pir mo jo vi du ri nės 
mo kyk los di rek to riaus J. Baikš čio 
žmo na mo kyk los ju bi lie jaus pro ga 
pa do va no jo dro bė je iš aus tą lie tu-

vos him ną. Iš mo kyk los al bu mo. 
Nuo trau kos au to rė – G. Vičie nė 

„Dar pui kiai pri si me nu, kaip Baikš čio (di rek to riaus) jau ną žmo ną pa tup džiau 
cen tre, taip ją pa gerb da mas dėl jos gra žu mo ir nuo šir du mo per ge og ra fi  jos pa mo-
kas“, – pri si me na jau na sis fo to gra fas Liu das Ver bliu ge vi čius.

1955 m. bir že lis. Šo kė jai. Sė di J. Kup čiū nai tė, ne ži nau pa var dės, ne ži nau pa var dės, mo ky to ja 
G. Au gu ly tė, A. Šim ke vi čiū tė, I. Bal tai tė, T. Zin ke vi čiū tė, sto vi M. Gri gor je vai tė, A. Žvirgž das, 

A. Ba je lis, ne ži nau pa var dės, V. Avi žie nis, Z. Tik nius, G. Umb ra sas, E. Ba je lis, J. Šir ši nai tis (Gin-
tau tas), N. Ska ru ly tė. Nuo trau ka iš N. Ska ru ly tės al bu mo. Nuo trau ka ga li bū ti K. Ber zi nio
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vi du ri nės mo kyk los mo ky to jai su di rek to riu mi a. Bu kaus ku ir pa va duo to ja a. Ja sai ty te 
(pir mo je ei lė je, vi du ry je) apie 1953–1954 me tus. Iš kai rės sė di A. Ba ra naus kas, A. Ja sai ty tė, 

A. Bu kaus kas, J. Bu čas. Ant ro je ei lė je – V. Ta mu lio ny tė, A. Na ku tis, K. Si mo nai ty tė, 
V. Na ku tie nė, J. Kelp ša, G. Au gu ly tė, D. Rat kie nė.

Nuo trau ka iš V. Ape ra vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Di rek to riaus a. Bu kaus ko dar bo me tai.
Sė di iš kai rės: K. Si mo nai ty tė (lie tu vių k.), J. Bu čas (ma te ma ti ka), G. Au gu ly tė (lie tu vių k.). 

Sto vi: A. Ba ra naus kas (ru sų k.), K. Ja siū nie nė (lie tu vių k.), K. Ja siū nas (an glų k.), M. Gurs ky tė 
(ru sų k.), A. Bu kaus kas (di rek to rius), O. Vi li mai tė (pra di nės kl.), A. Ja sai ty tė (bio lo gi ja), 

K. Ma žei ka (mu zi ka, pie ši mas), S. Ra man čio nie nė (an glų k.), J. Kelp ša (is to ri ja). 
Nuo trau ka iš V. Ape ra vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Mo kyk la tu rė jo iš siug dy ti mo ky to jus, ku rie ga lė tų mo ky ti vy res nių kla sių moks-
lei vius. Štai 1955 m. ta ri fi  ka ci jo je (Šiau lių ar chy vas) iš mi ni mų 18 mo ky to jų uni ver-
si te tus yra bai gę 2: di rek to rius A. Bu kaus kas, bai gęs Kau no VDU tei sės fa kul te tą, 
ir A. Ja sai ty tė, bai gu si Vil niaus uni ver si te to gam tos fa kul te tą. Mo ky to jų se mi na ri jas 
bai gę 3: Bro nė Ra čie nė, Ele na Bu čie nė (pra di nių kl. mo ky to jos) ir J. Bu čas (ma te ma-
ti kas). Pe da go gi nius ins ti tu tus bai gę 2: S. Ra man čio nie nė (an glų k.), K. Ja siū nie nė 
(lie tu vių k.). K. Ja siū nas (an glų k., fi  zi ka ir ge og ra fi  ja) bu vo bai gęs pe da go gi nio ins-
ti tu to 2 kur sus. Ru sis tas A. Ba ra naus kas bu vo įsi gi jęs mo ky to jo tei ses prie Švie ti mo 
mi nis te ri jos. 8 mo ky to jai bu vo bai gę vi du ri nes mo kyk las (ru sis tė Ma ry tė Gurs ky tė, 
li tu a nis tė Ka zė Si mo nai ty tė, ma te ma ti kas Al gis Na ku tis, bio lo gė Va le ri ja Ta mu lio ny-
tė-Bal čiū nie nė, is to ri ją ir fi  zi nį la vi ni mą dės tęs Juo zas Kelp ša, lie tu vių kal bos ir fi  zi nio 
la vi ni mo pa mo kas ve du si Ge nė Au gu ly tė, pra di nių kla sių mo ky to jos Da na Rat kie nė 
ir Ona Vi li mai tė). Dai na vi mą ir pie ši mą dės tęs Ksa ve ras Ma žei ka bu vo ne bai gęs vi du-
ri nės mo kyk los, bet jis dir bo tik vie ne rius me tus. Ir vi si tie 8 žmo nės, ne tu rė ję pe da-
go gi nio iš si la vi ni mo, tuo me tu mo kė si: da ly ki nin kai – Šiau lių mo ky to jų ins ti tu te, o 
pra di nių kla sių mo ky to jai – Pa ne vė žio mo ky to jų se mi na ri jo je.

mo ky to jų ko lek ty vas apie 1955–1956 m. m.
Sė di iš kai rės: E. Bu čie nė (prad. kl. mo ky to ja), S. Ra man čio nie nė (an glų k. mo ky to ja ), 
A. Bu kaus kas (di rek to rius, is to ri kas), R. Vinkš ne ly tė (di rek to riaus pa va duo to ja, fi zi kė), 
B. Ra čie nė (pra di nių kl. mo ky to ja), A. Ba ra naus kas (ru sų k.). Sto vi: J. Kelp ša (is to ri ja), 

K. Si mo nai ty tė (lie tu vių k.), J. Ka man taus kai tė (ge og ra fi ja), D. Rat kie nė (prad. kl.), 
A. Vir ši la (mu zi ka), A. Na ku tis (ma te ma ti ka), V. Ta mu lio ny tė (bio lo gi ja), V. Laiš ko ny tė 

(lie tu vių k.), R. Bal čiū nas (fi zi nis la vi ni mas), S. Kum py tė-Gun tie nė (an glų k.).
Nuo trau ka iš V. Ape ra vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Gra žaus bū ta jau ni mė lio... Bu vu si moks lei vė Do na ta Ja nu žy tė-Ado mai tie nė 
pri si me na: „Žiū rint iš nū die nos po zi ci jų bu vo la bai ge ri san ty kiai tarp mo ky to jų ir 
mo ki nių. Gal to dėl, kad mo ki niai bu vo bran des ni, o mo ky to jai jau nes ni (da lis ką tik 
bu vo bai gę vi du ri nes mo kyk las). Pa si links mi ni mo va ka rai, me ni nės pro gra mos bu vo 
ruo šia mi kar tu su mies te lio ir ap lin ki nių kai mų jau ni mu. Mies te lio jau ni mas glo bo jo 
moks lei vius ir da rė tei gia mą įta ką. Ne pri si me nu, kad bū tų vy kę ko kių nors nesu si pra-
ti mų. Daž niau siai mies te lio vai ki nai šok din da vo moks lei ves, o mū sų vy rai glo bo jo 
mo ky to jas...

Mo kyk la, bib lio te ka, kul tū ros na mai, moks lei vi ja, mies te lio ir kai mo jau ni mas 
bu vo vie na ben dri ja. Šian dien ga li ma tik pa vy dė ti, kad ta da do mi na vo to kie gra žūs, 
pa gar būs san ty kiai. Ne rei kė jo pre ven ci nio auk lė ji mo pla nų. Žmo nės my lė jo, ger bė ir 
sau go jo vie ni ki tus“.

Tuos gra žius, pa gar-
bius jau ni mo san ty kius yra 
ap ra šiu si prof. D. Klum by tė, 
anuo lai ku dir bu si mo kyk lo-
je di rek to riaus pa va duo to ja. 
Ji ra šo:

„Mo kyk lo je vyk da-
vo ab sol ven tų su si ti ki mai. 
Juo se vy rau da vo ga na šil ta 
at mos fe ra, nes iš pra džių tų 
sve čių bū da vo ne daug: iki 
1957 me tų bu vo iš leis tos tik 
dvi lai dos. Su si ti ki mai vyk-
da vo stu den tų atos to gų me-
tu. Anų lai kų stu den tai ne 
taip daž nai par va žiuo da vo į 
na mus ir dėl nuo to lio, ir blo-
go trans por to, ir dėl to, kad 
mo ky da vo si ir šeš ta die niais, 
ir dėl vi sai ki to mo ky mo si 
bū do: rei kė da vo kon spek-
tuo ti ne ma žai moks li nės li-
te ra tū ros, per skai ty ti kal nus 
kny gų. Grį žę į Kriu kus ir 
apy lin kes, bū da vo pa ki lios 
nuo tai kos, to dėl pa tys su si ti-
ki mai su bu vu siais abi tu rien-
tais bū da vo sma gūs. Daug 
mo ky to jų pa tys bu vo jau ni 
ir su ma lo nu mu pa si šok da vo 
abi tu rien tų va ka ruo se. Vie-

1957 m. pa va sa ris. ant ro ji abi tu rien tų lai da su auk lė to-
ja k. si mo nai ty te. Nuo trau ka iš K. Si mo nai ty tės al bu mo. 

Au to rius ne ži no mas

moks lei vė vio le ta ra man čio ny tė su vie tos jau ni mu.
Nuo trau ka iš V. Ra man čio ny tės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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ną įvy kį no rė čiau pri si min ti. Tuo me tu (1959–1960 m.) žur na le „Jau ni mo gre tos“ 
vy ko dis ku si ja apie mei lę „Ką at sa ky ti Al giui?“71, pa si bai gu si di de liu straips niu. Pa ti 
dis ku si ja apie jaus mus bu vo nau jas da ly kas, to dėl vi si ją se kė. Mū sų mo kyk lo je dir bo 
gra ži jau na li tu a nis tė L. 1960 me tais abi tu rien tų su si ti ki mas jai bu vo pir mas. Tą va ka rą 
L. bu vo pa si puo šu si juo da ak so mi ne suk ne le, pri si se gu si rau do ną ro žę. Tarp at vy ku sių 
jau nuo lių ji tu rė jo di de lį pa si se ki mą – ją šo ki no ir, ma tyt, ne vie nas ren gė si pa ly dė ti. 
Ta čiau, at ro do, jai tas ne la bai rū pė jo, ji iš ėjo anks čiau. Su si ti ki mas vy ko žie mos atos to-
gų pa bai go je. Po ko kios sa vai tės į mo kyk lą at ei na laiš kas, ad re suo tas taip: „Mo ky to jai, 
ku ri su si ti ki mo me tu vil kė jo juo da ak so mi ne suk ne le su rau do na ro že“. Nie kam ne-
bu vo pa slap tis, kam jis ad re suo tas. Ad re sa tė, per skai čiu si laiš ką, la bai įsi žei dė, nes tai 
bu vo pri si pa ži ni mas įsi my lė jus ir kar tu at si pra šy mas, kad ne su spė jęs su ži no ti nei jos 
var do, nei pa var dės. Įsi žei du si mo ky to ja tuoj nu siun tė tą laiš ką į žur na lo re dak ci ją su 
prie ra šu, kad laiš kas – vė ja vai kiš ku mo ir leng va bū diš ku mo ap raiš ka. Mo ky to ja pra šė to 
jau nuo lio laiš ką iš spaus din ti žur na le kaip pa mo ky mą ki tiems. 

Laiš ko ne iš spaus di no. Žur na lis tai pa si gai lė jo įsi my lė ju sio jau nuo lio ir nu va žia vo 
pas jį į Kau ną pa si kal bė ti. Su ži no jęs rim tus vai ki no tiks lus, žur na lis tas pats at va žia vo į 
Kriu kus pa si kal bė ti su iš di džia mer gi na. Ko kiu bū du jam pa si se kė su minkš tin ti mo ky-
to jos šir dį – is to ri ja nu ty li, bet va sa ros vi du ry je Su val ki jo je at šo ko me jų ves tu ves“.72

1-os abi tu rien tų lai dos auk lė to jas bu vo Ste po nas 
Gry baus kas. Kla sė je bu vo 15 mo ki nių (7 mer gi nos ir 8 
vai ki nai) „Ver ti nant mo ki nių ži nias, mo ki niai bu vo pa-
ruo šia mi ge rai. Bu vo to li mi at stu mai į mo kyk lą, di džio ji 
dau gu ma ne tu rė jo elek tros, sun ki so cia li nė pa dė tis... Bet 
bu vo vie nas ben dras tiks las – mo ky to jai no rė jo iš mo ky ti, 
o mo ki niai no rė jo mo ky tis. 1-oje lai do je mo kė si 15 mo ki-
nių, tik 3 iš jų ne įgi jo aukš to jo iš si la vi ni mo“ (1-os lai dos 
abi tu rien tė D. Ja nu žy tė-Ado mai tie nė). Iš dvy li kos, bai gu-
sių aukš tuo sius, Jo nas Pau ža – so cia li nių moks lų dak ta ras, 
Šiau lių pe da go gi nio uni ver si te to do cen tas, Re gi man tas 
Ska ru lis – me di ci nos moks lų dak ta ras, do cen tas.  

Štai ką apie S. Gry baus ko, kaip auk lė to jo, vaid me nį 
ma no bu vęs jo auk lė ti nis J. Pau ža: 

„Ma nau, kad vie nas iš bruo žų, ku riuos mo ky to jas 
S. Gry baus kas sie kė įdieg ti sa vo auk lė ti niams, bu vo vi di nės lais vės, sa vo tei su mo gy-
ni mas. 

Čia pa tei kiu nuo trau ką, ku rios at si ra di mas bu vo toks. Mū sų kla sei be auk lė to jo 
ži nios kiek gru bo kai bu vo įsa ky ta su rink ti nu ro dy tą kie kį vais ta žo lių – pa va sa ri nių ber-
žo pum pu rų. Rei ka la vi mui, ži no ma, pa klu so me, bet sa vaip. Iš vy kai į miš ką su si rin ko-
me mo kyk lo je de monst ra ty viai pa si puo šę – vi si vy ru kai su kak la raiš čiais. Auk lė to jas 
grei tai mus „per kan do“, bet, kaip vi suo met, mus pa lai kė“.

Tai iš kal bin gi fak tai. Ne leng va tuo me tu bu vo siek ti moks lų. Il gi ki lo met rai 

71 Čia mi ni mas pir mo sios abi tu rien tų lai dos mo ki nys, tuo me tu jau stu den tas A. Ž. 
72 1 D. Klum by tė. At gy ja ir nu kirs tos šak nys. ŠU, 2006, 59–60 p.

s. Grybauskas
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ka ro me tais iš mal tų, duo bė tų ke lių iki mo kyk los bu vo įvei kia mi pės čio mis, ge riau siu 
at ve ju dvi ra čiais. Au to bu sų dar ne bu vo. Tie, ku rie gy ve no to li, sam dė si bu tus pas mies-
te lio žmo nes, kai ku rie vaikš čio jo iš na mų.

1956 m. Šitaip apsirengę atėjom į mišką rinkti beržo pumpurų. Nuo trau ka iš J. pau žos 
al bu mo. Nuo trau kos au to rius – J. Bag do nas (to dėl jo nė ra nuo trau ko je)

pir mo ji abi tu rien tų lai da ir jų ben dra moks lis e. Gu taus kas 1996 m. po 40 m. ge ra klau-
sy tis edu ar do pa sa ko ji mų bei dai nų... Gai la, kad jis per anks ti pa var go dai nuo ti...

Nuo trau kos au to rė – G. Vičie nė. Iš mo kyk los al bu mo

Be je, dau gu ma moks li nius laips nius tu rin čių bu vu sių mū sų abi tu rien tų yra iš 
pir mų jų sep ty nių lai dų: Vla dis lo vas Avi žie nis – ha bi li tuo tas tech ni kos moks lų dak ta-
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ras, Vio le ta Ra man čio ny tė-Kli ma šaus kie nė – bio lo gi jos moks lų dak ta rė, Alek san dra 
Na vic kai tė – so cia li nių moks lų dak ta rė, Al gi man tas Vai te kū nas – ge o lo gi jos-mi ne ro-
lo gi jos moks lų kan di da tas, Jo nas Zem kaus kas – tech ni kos moks lų dak ta ras, do cen-
tas, Sau lius Bu čas – bio me di ci nos moks lų dak ta ras, Vac lo vas Bart ke vi čius – tech ni kos 
moks lų dak ta ras, do cen tas (pas ta ra sis bai gė Kriu kų va ka ri nę mo kyk lą).

Čia rei kė tų pa mi nė ti bent kai ku riuos mies te lio žmo nes, ku rie šiaip ar taip bu vo 
su si ję su mo kyk la. Bu vo ke lios šei mos, ku rios į sa vo na mus pri im da vo moks lei vius, 
gy ve nan čius to li nuo mo kyk los. Štai ką apie tai ra šo bu vęs pir mos lai dos abi tu rien tas 
J. Pau ža:

„Bu vau 6-os kla sės mo ki nys. Kas die ni nis ke lias pės tu te 5 km į mo kyk lą. Kaip 
šian dien at si me nu, tą ru dens die ną iš pat ry to pi la lie tus. Po pa mo kų suo lo drau gas 
An drius Dik čius kvie čia už ei ti, bent sau są rū bą duo si ąs. Jo šei mi nin kė pa so di no abu 
gre ta, įpy lė sriu bos ir ste bi si – kaip gi aš ei si ąs toks ma žas ši to kiu oru. Par ėjęs pa si pa sa-
ko jau. Ne tru kus at si ra do ir man vie tos – jau sep tin tam mo ki niui jos dvie jų kam ba rių 
bu te ly je. Už au gi no, iš lei do jau vie nuo lik to ką, abi tu rien tą. 

Tuo met jau se ny va mo te ris G. Sa bai tie nė, vo kie tė, trum piau ar il giau glo bo jo 
ir auk lė jo vi są bū re lį mo ki nių: bro lius Jur gį ir Jo ną Bu čus, Andriejų Dikčių, bro lius 
Ei mu tį ir Lau ry ną Baikš čius, Ed var dą Va da ko jį, Ka zi mie rą Mi sių, šių ei lu čių au to rių 
Jo ną Pau žą ir ke le tą mer gai čių (at si pra šau, ne be at se ku jų su mo te riš kė ju sių pa var džių). 
O žo dį „auk lė jo“ pa ra šiau ne šiaip sau – bu vom įpra tin ti ei lu te ir ne gai šuo da mi nu si-
praus ti, ma žy tė je vir tu vė lė je grei tai pa val gy ti. Mū sų šei mi nin kė nie kad ne skal dė mal-
kų, ne ne šio jo jų ar van dens ki bi rų į an trą aukš tą. Su kaž ko kiu pa rei gos ir dė kin gu mo 
jaus mu tai da ry da vo me pa tys. Bu vo nu sta ty ta tvar ka – ruoš ti pa mo kas, pa va ka riais iš si-
dūk ti lau ke, iki bliz gė ji mo kie me nu si va ly ti ba tus, iš va ka ro su si tvar ky ti rū bus. Kar tais 
vai kai iš mū sų įpro čių net pa si šai py da vo, pa va din da vo sa bai tu kais. Lyg ir ne bu vo me ko 
nors mo ko mi ties mu kiš kai, bet tur būt vei kė šei mi nin kės pa vyz dys – ši ži no ma mies te-
lio siu vė ja net į gat vę ne iš ei da vo „bet kaip“.

sa bai ty nė – tolimesnio dviaukščio pastato antras aukštas. 
pirmajame pastate tais laikais buvo Zapariacko bufetas
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Pa na šiai gre ti ma me na me pas se nu tę L. Ime na vi čie nę gy ve no Ge di mi nas Umb-
ra sas, Te odo ra Umb ra sai tė, Al gis Ru dis, Bi ru tė Ru dy tė, Vio le ta Ra man čio ny tė, Rim-
vy das Ra man čio nis ir ki ti mo ki niai“.

Vė liau, ati da rius in ter na tą (taip va di no moks lei vių ben dra bu tį), da lis ap si gy ve-
no ten. Iš na mų moks lei viai at vež da vo mais to, o in ter na to vi rė ja (daug me tų vi rė ja 
dir bo F. Vai te kū nie nė) vi siems ga min da vo val gį ir ne pa mirš da vo, kam ku ris mė sos 
ga ba lė lis pri klau so...

Ta čiau tie, kas no rė jo mo ky tis, įveik da vo sun ku mus, ku rie, ma tyt, grū di no, ska-
ti no siek ti tiks lo. O ir pa žy mių ta da vel tui mo ky to jai ne da li jo: ver ti no griež tai ir reik-
liai. Ne ma žai mo ki nių lik da vo to je pa čio je kla sė je kar to ti kur so. Vi sa tai tik pa tvir ti na 
gy ve ni mo įro dy tą tie są, jog ne ver ta nu rink ti vi sų ak me nė lių nuo ke lio, ku riuo ei na 
mū sų vai kai... Pro tin gi žmo nės kar tais jų ir pri mė to... 

Vi sais lai kais vai kai bu vo jud rūs ne nu ora mos. Ne leng va bū da vo vi są pa mo ką iš-
sė dė ti kla sė se, o per trau kų me tu dar ir ra miai vaikš čio ti ko ri do riais ra te liu, kaip bu vo 
mo ko mi. Ki tiems gi rei kė jo ir ak ty ves nio po il sio. Kiek vie nas iš mū sų sa vo pri si mi ni-
muo se ras tu mė me įvai rių to kio „po il sio“ mo men tų. 

Štai Žy bar tas Gri nius ra šo: „Kai bu vo me sep tin to je ar aš tun to je kla sė je,  Vin cas 
M. įme tė nat rio ga ba liu ką į van dens ko lo nė lę, ku rios bū da vo ko ri do riuo se, kad mo ki-
niai ga lė tų at si ger ti. Nat ris  su re a ga vo su van de niu ir pra dė jo spro gi nė ti. Ko ri do rius 
pa sken do dū muo se. Vin cą mo ky to jai ba rė, bet ne la bai, nes jis ne ži no jo, kad nat ris 
re a guo ja su van de niu“.

Vis ko bū da vo: ir pa si stum dy da vo, ir su si muš da vo... Pri si me nu, kaž kas net pro 
an tro aukš to lan gą iš šo ko tie siai ant ta ko, iš grįs to ak me ni mis... Ta čiau ne pri si me nu, 
kad bū tų ty čio ję si vie ni iš ki tų. Tai bent jau ne bu vo to kia di de lė pro ble ma, ko kia ji 
yra šiuo me tu. Na, o dau gu ma tų „ne klau ža dų“ už au go do rais žmo nė mis, kas ir yra 
svar biau sia.

An trą abi tu rien tų lai dą 1957 m. iš lei do di rek to rius An ta nas Bu kaus kas. Nuo tų 
pa čių me tų ru dens jis dir bo tik mo ky to ju, dės tė is to ri ją, daug me tų bu vo in ter na to 
auk lė to ju. Jo žmo na dar ba vo si mo kyk los bib lio te ko je. Dar po ku rio lai ko A. Bu kaus-
kas iš ėjo dirb ti į Ža ga rės mo kyk lą-in ter na tą. Li ki mas mus su ve dė dar kar tą. Kai bai-
gu si ins ti tu tą ga vau pa sky ri mą į mi nė tą mo kyk lą, mes abu dve jus me tus auk lė jo me tą 
pa čią kla sę.

Mo ky mo da lies ve dė ja 1955–1956–1957–1958 m. m. dir bo Re gi na Vinkš-
ne ly tė (vė liau Če pu tie nė).

1957–1958 m. m. mo kyk los di rek to riu mi bu vo pa skir tas is to ri kas Juo-
zas Par na raus kas Gi męs 1929 m. Šiuo me tu – so cia li nių moks lų dak ta ras, do cen tas, 
Lais vės ko vų da ly vis, Lie tu vos lais vės są jun gos pir mi nin ko pa va duo to jas.
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T i k ė j i m a s

Tamsi, rūsti dangaus paskliautė.
Tėvynėje – graudi rauda.
O miško broliai vis tikėjo:
Atgims vėl mūsų Lietuva!

Pro melsvai žalią eglių skarą,
Tyli, tyli karių malda...
Širdy gaivi viltis rusena –
Atgims vėl mūsų Lietuva!

Prie brolių kapo klūpom.
Kraupi, kraupi tyla...
Dangaus valia mums teikė viltį –
Atgims vėl mūsų Lietuva!

Pavasariais skaičiavom laiką.
(Ar kas karių aukas skaičiuos?!)
Dvasia Pilėnų tartum šaukė:
Atgims vėl mūsų Lietuva!

Tik pamatai gimtos sodybos...
Iš Sibiro – žinia liūdna!
Šilkų trispalvė šlama sėkmę –
Atgims vėl mūsų Lietuva!

Bus skausmas motinų prigesęs, 
Išdžius gal ašarų rasa.
Iš mūsų brolių kraujo
Atgims vėl mūsų L i e t u v a!!!

J. Parnarauskas, 2001-05-02, Vilnius73

73 Eilėraštis buvo išspausdintas 2001 m. 5-ame „Varpo“ nr. ir 2001 m. 48-ame „Tremtinio“ nr.
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Pri si me nu, moks lei viams bu vo smal su, koks gi tas nau ja sis di rek to rius. Lauk da-
vo me jo pa mo kų: la bai ge rai val dė žo dį ir bu vo ap do va no tas hu mo ro jaus mu. Na, bet 
te gul jis pats pa pa sa ko ja sa vo at si ra di mo Kriu kuo se is to ri ją:

„1957 me tų va sa rą iš Jo niš kio 2-os vi du ri nės mo kyk los mo ky mo da lies ve dė jo 
pa rei gų bu vau at leis tas ir pa skir tas Kriu kų vi du ri nės mo kyk los di rek to riu mi. Švie ti mo 
sky riaus ve dė jas V. Gal kus bu vo ga na sa va ran kiš kas taip va di na mų „kad rų“ klau si mais. 
Pa sky ri mas bu vo ne ti kė tas. Be to, tam tik ra pras me – ne ma lo nus. Mat iš Kriu kų vi-
du ri nės mo kyk los di rek to riaus pos to bu vo at lei džia mas A. Bu kaus kas, ku ris, man mo-
kan tis Kra žių gim na zi jo je, bu vo gim na zi jos di rek to rius, ma no bran dos ates ta to sig na-
ta ras. Tai bu vo 1946–1949 me tai. Va di na si, da bar tu rė jau jį ei li niu pe da go gu vers ti... 
Mo ra liš kai – kom pli kuo ta si tu a ci ja. Bet bu vo so viet me tis, kai mo ra li nės ka te go ri jos 
bu vo ne reikš min gos, nes ga lio jo tik par ti jos kri te ri jai. A. Bu kaus kas – ne pri klau so mos 
Lie tu vos tei si nin kas. 

Bet gi ma no biog ra fi  ja dar pai nes nė ir ne pa lan kes nė par ti jai! Tik ją bu vau už tu ša-
vęs. (Bent taip ma niau, kol 1990 m. bu vau pa skir tas per im ti MGB-KGB ar chy vą. Ten 
ra dau sa vo se ki mo by lą. Se kė, tik, ačiū Die vui, ne daug su se kė – ne bū tų di rek to riu mi 
sky rę.) Ma no tė vas – 1918–1920 me tų sa va no ris, šau lys, 1941 m. su ki lė lis – bu vo areš-
tuo tas 1945 me tais, nu teis tas ir 1952 me tais žu vo No rils ke. Ma ma su pen kiais vai kais, 
me tu si ūkį, veng da ma iš ve ži mo į Si bi rą, pa si slė pė Ka ra liau čiaus kraš te ir ten 1968 m. 
mi rė. Man, še šio lik me čiui, me tus te ko glaus tis pas Ne makš čių par ti za nus.

 Tik 1946 m. at vy kau pas pa žįs ta mą Kra žiuo se se nu tę A. Rim kie nę ir jos ap suk-
ru mo dė ka ta pau įfor min tas jos au gin ti niu. 1949 me tais bai giau Kra žių gim na zi ją. 
Tai gi ma no biog ra fi  ja raš tuo se bu vo vie no kia, tei sy bė je – ki to kia. 

Kriu kų pe da go gai ma ne, kaip di rek to rių, su ti ko la bai drau giš kai, nors ne ma žai 
bu vo pa gy ve nu sių, gar bių, pui kių pe da go gų. Bu vau jau nas, to dėl su jau nai siais ko le go-
mis bu vo leng viau su ar tė ti. A. Bu kaus kas bu vo už da ro bū do žmo gus, ne lin kęs at vi rau-
ti ir ar ti mai ben drau ti su ko le go mis. Juk jis bu vo val džiai sve ti mas, to dėl žmo gus jau tė 
ne tik ru mą, įtam pą. Ži no ma, mo ky to jo A. Bu kaus ko pa mo kų ne vi zi ta vau.

Aš iš kar to ėmiau si „de mok ra ti jos“: at ski rą di rek to riaus ka bi ne tą ati da viau pio-
nie riams, o ma no ir sek re to rės ka bi ne tu ta po mo ky to jų kam ba rys. Vi sais klau si mais 
at vi rai ta riau si su mo ky to jais mo ky to jų kam ba ry je. Bu vau jau nas, vi sa da mė gau hu mo-
rą, są mo jus, la kes nį žo dį, anek do tus... Mo ky to jų dė ka (gai la, jau pra ėjo 50 me tų, ne 
vi sų pa var des at si me nu) ruo šė me sa vi veik los ren gi nius. Va ka rais ir lais vu me tu mo ky-
to jų kam ba ry je vyk da vo šaš kių-šach ma tų var žy bos. 

Vi sa da ger biau pe da go gų am žių ir jų pa tir tį. Ži no jau mo ky to jos D. Klum by tės, 
ta len tin gos pe da go gės, pla čios eru di ci jos žmo gaus biog ra fi  ją. Nu ei da vau pa si kal bė ti. 
Bu vo įdo mu. Aš sa vo biog ra fi  jos ne ga lė jau at skleis ti. To kie bu vo lai kai: sa kyk ne ką 
ži nai, o ką rei kia.

At si me nu, at ve žė mo kyk lai mal kų. Aš mė gau fi  zi nį dar bą (gal tai žem dir bio 
ge nai) ir kie me skal džiau mal kas. Ben dra dar biai ga na įvai riai ver ti no. Koks čia di rek to-
rius... Pa vy ko ga vus lė šų įves ti mo kyk lo je elek trą. Net ma žy tį elek trai ga min ti mo to rė-
lį įsi gi jo me. Juo kin ga bū da vo, kai kie me pap sė da vo mo to rė lis, o mo kyk lo je blyk čio da-
vo elek tros lem pu tės. Vis kas su si re gu lia vo, kai ga vo me pa sto vią elek trą. 
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Nu ste bau, kad mo kyk los mo ki nių kom jau ni mo sek re to rius – mo ki nys da ly vau-
ja pe da go gų ta ry bos po sė džiuo se, tai yra iš kel tas iki pe da go gų ta ry bos na rio sta tu so. 
Tai iš kar to pa nai ki nau kaip ne tei sė tą ran gą. 

1958 me tų pa va sa rį, mo kyk lo je vyks tant eg za mi nams, iš vy kau į Vil nių lai ky-
ti Pe da go gi nia me ins ti tu te vals ty bi nių eg za mi nų. Prieš iš va žiuo da mas pa da riau daug 
mo ki nių ir mo ky to jų nuo trau kų. Fo to apa ra tą su fo to gra fuo tu fi l mu pa li kau mo ky to jų 
kam ba ry je sa vo sta lo stal čiu je. Kai grį žau, ra dau fi l mą ap švies tą, iš trin tą. Kas ir ko dėl 
tai pa da rė? Gal kaž kas ne no rė jo bū ti pa ro dy tas, pa gar sin tas? To kie bu vo lai kai. O man 
la bai gai la: ne te kau kriu kie čių at mi ni mo nuo trau kų. Ne tu riu mie lų, darbš čių, gar bių 
ben dra dar bių at mi ni mo nuo trau kų.

1958 me tų ru de nį iš Kriu kų iš vy kau į Jo niš kį, nes ma no žmo na bu vo pa skir ta 
gy dy to ja į Jo niš kio li go ni nę.

Kriu kai ma no gy ve ni me li ko švie siu, ge ru pri si mi ni mu. Iš šir dies lin kiu Kriu kų 
pe da go gams ir jų mo ki niams lai min go ir pra smin go gy ve ni mo, iš sau go ti tau tos kal bą, 
kul tū rą, tau tiš ku mą, pa trio tiš ku mą at plūs tan čio glo ba liz mo ir kos mo po li tiz mo sro vė-
je, ku rios de vi zas: „Ibi be ne, ubi pa tria“.

1996 me tai. Bu vęs mo kyk los di rek to rius J. par na raus kas (ant ras iš kai rės) pa ly di nau ją 
mo kyk los vė lia vą į baž ny čią, kur ji bu vo pa šven tin ta

Šiau lių ar chy ve pa vy ko ras ti mi nė tų moks lo me tų de ta lią ata skai tą. Pra di nė-
se kla sė se dir bo šie mo ky to jai: Bro nė Ra čie nė (nuo 1954 m.), Sta sė Vir ši lie nė (nuo 
1956 m.), Ona Vi li mai tė (nuo 1954 m.) ir sen bu vė Ele na Bu čie nė. Mo ky to jai tu rė jo 
nuo 18 iki 22 sa vai ti nių pa mo kų. Mo kyk la dir bo dviem pa mai nom: iš ry to V–XI, po 
pie tų – I–IV kla sės. Per moks lo me tus įvy ko ke tu ri pe da go gų ta ry bos po sė džiai ir 8 
ga my bi niai pa si ta ri mai. Moks lo me tai bu vo da li ja mi į 4 ket vir čius.
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Mo kyk la tu rė jo skly pą ir so dą.
20 mo ki nių bu vo su šelp ti (lė šos iš ko lū kių ir švie ti mo sky riaus). Mo kyk los in-

ter na te gy ve no 21 mo ki nys. No rin čių gy ven ti bu vo dau giau. Blo ges nes są ly gas tu-
rin tiems mo ki niams mo kyk la bu vo sky ru si vie ną kla sę, kur jie ruoš da vo pa mo kas. 
Elek tros dar ne bu vo. Di rek to rius mi ni, kad ki tais me tais mo kyk lo je tu rė tų bū ti įves ta 
elek tra. Mo kyk los bib lio te ko je – 2 593 kny gos, per me tus įsi gy ta 380 nau jų kny gų. Įsi-
gy tas pia ni nas, 8 po ros tau ti nių rū bų, elek tros sto te lė, ki no apa ra tū ra ir kt. in ven to rius. 
Įreng ti fi  zi kos-che mi jos, gam tos ka bi ne tai ir me džio ap dir bi mo dirb tu vė lė. 

mo kyk la 1957–1958 m. m. Ma ty ti ge og ra fi nė aikš te lė, ku rios prie žiū ra rū pi no si ge og ra fi jos mo-
ky to ja D. Šim ku vie nė. Nuo trau ka iš mo kyk los ar chy vo. Au to rius ne ži no mas

Mo ky to jų iš si la vi ni mas toks: 3 tu rė jo aukš tą jį, 8 – ne baig tą aukš tą jį 5 – pe da go-
gi nį, 4 – vi du ri nį iš si la vi ni mą, 5 mo ky to jai stu di ja vo ne aki vaiz di niu bū du. Mo ky to jų 
ko lek ty vas drau giš kas. 

Di rek to rius ir mo ky mo da lies ve dė ja ap lan kė 160 pa mo kų bei už si ė mi mų. Iš 
226 mo ki nių kur so kar to ti li ko 30, per kė li mai ar ba eg za mi nai ati dė ti 13 mo ki nių. 3 
kar tus su mo ki niais bu vo nu vyk ta į Šiau lių dra mos te at rą, ap lan ky tas Šiau lių ae ro dro-
mas. Moks lei viai da ly va vo tu ris ti nia me žy gy je po Lat vi ją (dvi ra čiais įvei kė 120 km). 
Įtvir tin tos šios tra di ci jos: pir mo sios moks lo me tų die nos šven tė, pas ku ti nis skam bu tis 
ir mo kyk lą bai gu sių abi tu rien tų kas me ti nis (va sa rio pir mą sek ma die nį) su si ti ki mas. 
Kiek vie ną sa vai tę mo ki niai lei džia mi į ki ną.74

De ja, iš ju di nęs mo kyk los gy ve ni mą, J. Par na raus kas po me tų iš si kė lė. 
Kai 1953 m. mi rė Sta li nas, at ėjo at ši li mo me tas. 1956 m. N. Chruš čio vas re a bi-

li ta vo dau ge lį trem ti nių. Tuo lai ku į mo kyk lą pra dė jo grįž ti jų vai kai. Pri si me nu, kaip 
kla sė se at si ra do po vie ną ar ke lis mo ki nius, ku rie ne leng vai įsi jun gė į ug dy mo pro ce są: 
truk dė pra stos gim to sios kal bos ži nios. 

74 Šiau lių ar chy vas, f. 358, ap.1, b. 46. 
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mo ky to jas J. Bu čas su penk to kais apie 1957 m. Tuo me tu mo kyk lo je dar mo kė si ir žy mių jų 
Med vi lio nių dva ro gy ven to jų Grav gog kų at ža la Ju di ta Grav gog kai tė, sto vi an tra iš de ši nės.

Nuo trau ka iš Z. Iva naus kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

De vin to je ar de šim to je kla sė je pas mus at ėjo Ire na Va da ko jy tė. Ji bu vo pa lik ta 
kar to ti kur so. Pa pras tai ant ra me čiau da vo tie, ku rie pri tin gė da vo, ar tie, ku riems bu vo 
per sun kios mo kyk los pro gra mos. Iru tės at ve jis bu vo ki toks. 1958 m. ba lan dį ke tu rio-
lik me tė moks lei vė su jau nes niais bro liais ir tė vais grį žo iš trem ties. Ka dan gi Ru si jo je 
mo kė si aš tun to je kla sė je, tai ir Lie tu vo je at ėjo į tą pa čią. At ėjo lie tu viš kai mo kė da ma 
kal bė ti, bet ne mo kė da ma ra šy ti. Ge rai dar, kad mo kė si vo kie čių kal bos, tai bent rai-
dės bu vo ma ty tos. Si tu a ci ja bu vo sun ki. Ki tais moks lo me tais ji lan kė tą pa čią kla sę. 
Ge ru žo džiu ir da bar mi ni lie tu vių kal bos mo ky to ją E. Lu ko še vi čiū tę, ku ri dir bo su 
ja pa pil do mai iš pir mos kla sės lie tu vių kal bos va do vė lio. Ta čiau mo ky to ja po me tų 
per si kė lė į ki tą mo kyk lą, o Ire na bu vo pa lik ta li ki mo va liai. Vi sus ki tus me tus mo kė si 
sa va ran kiš kai. 

La bai pa na šius in teg ra vi mo si į lie tu viš ką mo kyk lą ke lius te ko įveik ti ir trem-
ti nių Ba jo riū nų vai kams Ele nai ir Jo nui, su ku riais te ko gy ven ti mo kyk los ben dra-
bu ty je. Ša lia lie tu viš ko va do vė lio daž nai pa si dė da vo to kį pa tį ru siš ką. Ta da bū da vo 
leng viau su pras ti, iš mok ti lie tu viš kai at ski rų da ly kų ter mi nus. Mo ky to jai su pras da vo, 
leis da vo pa sa ky ti ir ru siš kai. Ma nau, kad ge ra no riš kų žmo nių mo ky to jų tar pe bu vo ir 
yra di džio ji da lis. 

Ta čiau bū da vo ir nuos kau dų. Ire na pri si me na, kad ją, kaip pra stai mo kan čią 
an glų kal bą, įdė jo į sa ty ri nį moks lei vių lei džia mą sien laik raš tį, ro dos, „Bo ta gą“. Kiek 
aša rų iš lie jo stro pi moks lei vė – jai gi ne bu vo vis tiek, ką apie ją gal vo ja. Juk an glų kal-
bos, kaip ir lie tu vių, ji bu vo tik pra dė ju si mo ky tis. Mo ky to ja D. Klum by tė pa klau sė 
jos, ko dėl ne si mo ko an glų kal bos. Pa pa sa ko jo. Pri si me na, kad po to po kal bio si tu a ci ja 
pa si kei tė į ge rą ją pu sę. Mo ky to ja, pa ti grį žu si iš trem ties, su pra to ją. Ire na pri si me na, 
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kad kla sės drau gė An ge lė Rin ke vi čiū tė pa si siū lė pa dė ti jai. Na, o ra šy ti lie tu viš kai mo-
kė si dar ne vie ne rius me tus. 1971 m. sto da ma į Šiau lių pe da go gi nį ins ti tu tą dik tan te 
pa da rė tik vie ną sky ry bos klai dą.

Ele na dar ir da bar be nuos kau dos ne ga li pri si min ti, kad ją nuo lat pa lik da vo po 
pa mo kų – tai jai at ro dė kaip baus mė: po pa mo kų tais lai kais sė dė da vo tik tin gi niai. O 
ji to kia ne bu vo...

Abi jos va lios pa stan go mis įvei kė sun ku mus, abi ta po pui kio mis pe da go gė mis. 
Ele nai Ba jo riū nai tei-Ru die nei vie nai iš pir mų jų Kriu kų vi du ri nė je, o Ire nai Va da ko jy-
tei-Obu cho vai Jo niš kio 2-oje vi du ri nė je bu vo su teik ti vy res nių jų mo ky to jų var dai. 

Kiek vie no trem ti nio vai ko in teg ra vi mo si į lie tu viš ką mo kyk lą ke lias bu vo ki-
toks. Jau nes niems jis bu vo kiek leng ves nis, vy res niems pa kan ka mai sun kus. Ap ra šiau 
tik tų, ku riuos ge riau pa ži no jau, su ku riais te ko ar ti miau ben drau ti. O tais me tais į 
mo kyk lą iš trem ties grį žo Dan guo lė ir Ri mas Vai te kū nai, Al gis Va da ko jis, Ire na ir Ka-
zi mie ras Vy tau tas Gir džiū nai, Eu ge ni ja La tai ty tė. Kaž ka da per prie var tą iš vež ti iš gim-
to sios ša lies, su grį žę bu vo pa mes ti li ki mo va liai: nie kas jiems ne pa ren gė iš ly gi na mų jų 
pro gra mų, mo ky to jai ne bu vo pa ruoš ti su teik ti jiems da ly ki nę ir psi cho lo gi nę pa gal bą. 
Apie to kius mo ki nius bu vo ven gia ma vie šai kal bė ti. Jie pa tys ir gi ne drįs da vo pa sa ko ti 
apie sa vo pro ble mas – bi jo da vo bū ti ne su pras ti. To kia at mos fe ra, kai bai mė ir ne pa si-
ti kė ji mas ne leis da vo pa sa ko ti apie sa vo gy ve ni mus tiek trem ti niams mo ky to jams, tiek 
mo ki niams, bu vo la bai pa lan ki ug dy ti mus ma žais man kur tais – žmo nė mis, ku riems 
bu vo nu kirs tos šak nys į ki to kią pra ei tį... 

1958 m. rug sė jis į mo kyk lą at ne šė daug per mai nų: mo ky mo da lies ve dė ja at si-
sa kė dirb ti Re gi na Vinkš ne ly tė, di rek to riu mi bu vo pa skir tas Šiau lių pe da go gi nį 
ins ti tu tą bai gęs An ta nas Če pu tis. Mo ky mo da lies ve dė ja bu vo pa skir ta iš 
trem ties grį žu si ir jau me tus ru sis te mo kyk lo je dir bu si Da nu tė Klum by tė. 

Tai gi il gą di rek to ria vi mo ke lią Kriu kuo se pra dė jo An ta nas Če pu tis, iš lei dęs 38 
abi tu rien tų lai das. Be veik vi sa Kriu kų vi du ri nės mo kyk los is to ri ja su si ju si su mi nė tu 
di rek to riu mi. Mo kyk los val džio je pra si len kęs su Re gi na Vinkš ne ly te, ne tru ko ją pa ste-
bė ti mo ky to jų bū ry je ir 1959 m. su kū rė mo ky to jų šei mą, mo kyk los is to ri jo je pa li ku sią 
gi lų pėd sa ką.

„Kam te ko sė dė ti va do vo kė dė je, tas ži no, ko kia kar tais 
spran go ka jo duo na. Juk ko lek ty ve de šim tys skir tin gų cha rak te-
rių, vie nas į ki tą ne pa na šių as me ny bių. Ne leng va kar tais bū na 
va do vui vai ruo ti ne tik jų dar bą, bet ir tar pu sa vio san ty kius 
bei li ki mus. Kai ma tai, kaip ra miai, ap mąs ty da mas, ge ra no riš-
ku to nu mū sų mo kyk los di rek to rius spren džia ga na su dė tin gas 
pro ble mas, at ro do, jog jos įvei kia mos leng vai, lyg ir sa vai me. 
Tik vė liau iš gi liai už trauk to dū mo, iš ne ra maus ran kos ju de sio 
su pran ti, kiek kai na vo to ji ra my bė“.75

Ant rai siais A. Če pu čio dar bo me tais (1959–
1960 m. m.) dir bo 19 mo ky to jų. Aukš tą jį iš si la vi ni mą tu rė-
jo 6 iš jų: A. Če pu tis ir D. Klum by tė – ru sis tai, A. Bu kaus-
75 S. Sinkevičienė, Žodis apie kolegą, „Tarybinis balsas“, 1983 m. sausio 29 d.

a. če pu tis
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kas – is to ri kas, R. Če pu tie nė – fi  zi kė, D. Ka man taus kai tė – ma te ma ti kė, E. Lu ko še-
vi čiū tė – li tu a nis tė. Ne baig tą aukš tą jį tu rė jo 4 mo ky to jai: S. Ado mai tie nė – is to ri kė, 
ru sis tė (bai gu si Šiau lių mo ky to jų ins ti tu tą ir bes tu di juo jan ti ru sų kal bą ŠPI), V. Bal-
čiū nie nė – li tu a nis tė, V. Bal čiū nie nė – bio lo gė, D. Šim ku vie nė – che mi kė. Vi du ri nį 
pe da go gi nį iš si la vi ni mą tu rė jo 3 mo ky to jai: J. Bu čas – ma te ma ti kas, O. Vi li mai tė ir 
B. Ra čie nė – pra di nių kla sių mo ky to jos. 3 mo ky to jai – su vi du ri niu iš si la vi ni mu: 
J. Bag do nas – ka ri nis va do vas, S. Vir ši lie nė – pra di nių kla sių mo ky to ja (mo kė si ŠPI) ir 
J. Štein ber gai tė – vyr. pio nie rų va do vė. Vi du ri nį spe cia lų jį iš si la vi ni mą tu rė jo mu zi kas 
A. Vir ši la. 

moks lei viai tvar ko mo kyk los ap lin-
ką. su jais ben drau ja a. če pu tis. 

Nuo trau ka iš A. Če pu čio al bu mo. Au-
to rius ne ži no mas

pe da go gų ko lek ty vas 1960 m. Iš 
kai rės sė di: V. Bal čiū nie nė, J. Bu čas, 

R. Če pu tie nė, A. Če pu tis, S. Ado mai-
tie nė, B. Ra čie nė, E. Bu čie nė. Sto vi: 

A. Vir ši la, J. Bag do nas, D. Ka man taus-
kai tė, E. Lu ko še vi čiū tė, S. Vir ši lie nė, 
J. Štein ber gai tė, S. Ra man čio nie nė, 

D. Klum by tė, O. Vi li mai tė. 
Nuo trau ka iš R. Če pu tie nės al bu mo. 

Au to rius ne ži no mas

Mo kyk li nę prak ti ką mo ki niai at lik da vo mo kyk los ban dy mų skly pe. Vy res nių jų 
kla sių moks lei viai še fa vo jau nes niuo sius. Mo ki niai ir mo ky to jai per trau kų me tu bu dė-
da vo mo kyk lo je. Vei kė moks lei vių sa ni ta ri niai pos tai, ku rie rū pin da vo si moks lei vių 
šva ra. Jiems pa dė da vo vi sų ger bia ma fel če rė A. Vo sy lie nė.76

Me ti nė je ata skai to je di rek to rius J. Par na raus kas pa mi ni D. Klum by tę kaip ge-
rai dir ban čią mo ky to ją. Nors mo kyk lo je ji dir bo pir mus me tus, ta čiau pir muo sius 
pe da go gi nio dar bo žings nius jau bu vo žen gu si Si bi ro mo kyk lo se. Pri si mi ni mus apie 
dar bo me tus Kriu kuo se ji pa sa ko ja kny go je „At gy ja ir nu kirs tos šak nys“. 

76 Šiau lių ar chy vas, f. 358, ap. 1, b. 95.
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tau ti nių šo kių šo kė jai apie 1960 m. va do vė – mo ky to ja sta sė vir ši lie nė.
Nuo trau ka iš E. ir J. Ru džių al bu mo. Au to rius ne ži no mas

„Su grį žus į Lie tu vą rei kė jo ne tik atau gin ti nu kirs tas trem-
ty je šak nis, bet ir at si kra ty ti ly dė ju sio lai ki nu mo jaus mo. No rė jo si 
ir kaž ką ge ro, nau din go nu veik ti sa va jam kraš tui. <...> Tuo met 
man at ro dė, kad mo ky to ja vi mas ir yra ma no pa skir tis. Iš tė vų 
na mų at si ne šiau nuo sta tą, kad ap si švie tę žmo nės ga li dau giau nu-
veik ti ne tik sau, bet ir ki tiems, to dėl mo ky to jo dar bas man at ro dė 
kil nios pa rei gos vyk dy mas.

<...>
Pra ėju sio am žiaus 6–7 de šimt me tį dar mo ky to ja vo už si li-

kęs vie nas ki tas prieš ka ri nis Lie tu vos mo ky to jas. Su bren do ir tie, 
ku rie iš sa vo vai kys tės sau go jo gal kiek ir ide a li zuo tos Tė vy nės 
įvaiz dį ir ty lo mis į jį orien ta vo si. Ži no ma, kiek vie no žmo gaus gy-
ve ni mas uni ka lus ir ne įsprau džia mas į api ben drin tus pa veiks lus, 
juo lab kad me tas ne bu vo leng vas...“ 77

Ona Da nu tė Klum by tė gi mė 1928 m. Švėkš no je, Ši lu tės ra jo ne. Tė vai – ne pri-
klau so mos Lie tu vos in te li gen tai, abu mo ky to jai. 1940–1941m. jie mo ky to ja vo Kau no 
ra jo no Van džio ga los pra di nė je mo kyk lo je. Tė tis dir bo tos di de lės pra di nės mo kyk los 
ve dė ju. 

Pra dė jo sklan dy ti gan dai, jog ga li bū ti tre mia mi žmo nės. Tė vas bu vo įspė tas 
apie ga li mą trė mi mą, ta čiau ma nė, kad tai, jog jis vi są gy ve ni mą są ži nin gai mo kė vai-
kus, ne ga li bū ti trem ties prie žas ti mi. De ja. 1941m. bir že lio 14 die ną vi sa šei ma bu vo 
su so din ta į sunk ve ži mį ir iš vež ta. „Tė tis  bu vo pa so din tas tarp dvie jų ka rei vių – taip 
per mies te lį ve žė žmo gų, ku ris sklei dė švie są, moks lo ži nias, bu vo ži no mas kaip pui-
77 D a n u t ė  K l u m b y t ė, Atgyja ir nukirstos šaknys, Šiaulių universiteto leidykla, 2006.

D. klum by tė
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kus mo ky to jas, va ka rė lių vi suo me nei ren gė jas, jau nų jų ūki nin kų ra te lio įkū rė jas, lie tu-
viš kų pa mal dų or ga ni za to rius“, – ra šo D.Klum by tė  kny go je „Ma žos žvaigž dės kur čioj 
su te moj“ (1999 m., Šiau liai). Jo na vo je Klum bių  šei ma pra dė jo sa vo trem ties ke lio nę. 
Tė vas bu vo at skir tas nuo šei mos ir iš vež tas į la ge rį. Ma ma su tri mis vai kais – į Al ta jaus 
kraš tą.

1941-ųjų me tų trem ties vaiz duo se ir ap mąs ty muo se (kny go je „Ma žos žvaigž dės 
kur čioj su te moj“) ji pa sa ko ja apie 1941-ųjų me tų trem ti nių vy res nio sios kar tos li ki mą, 
apie sa vo kar tos vai kys tę ir jau nys tę „už plū du sio se mus be ai dė se kur čio se su te mo se“. 
Pri si me na ryš kius pir mų jų trem ties me tų iš gy ve ni mus: „Tai bu vo bai sūs ka ro me tai.  
Jie mums ta po ir pir mą ja hu ma niz mo mo kyk la. Mo kė mės pa žin ti žmo gų, ver tin ti jį ne 
pa gal už ima mą vie tą ar tau ty bę, o pa gal jo ge ru mą, do ru mą, są ži nin gu mą“. 

Ap ra šy da ma gy ve ni mą trem ty je, vis stab te li, ap mąs to jį, sten gia si bū ti ob jek ty-
vi ir tei sin ga: „Ki taip at ro dė trem tis vai kams ir pa aug liams, ku rie ma žai at si mi nė ar ba 
vi sai ne at si mi nė „ano“ gy ve ni mo. Me tams bė gant vis daž niau nu si bos da vo bū ti „sve-
ti miems“. Trem tis juk ne su stab dė lai ko tėk mės, ne su tei kė jo kių leng va tų ati dė ti moks-
lus, mei les, sa vo in te lek tu a li nių ga li my bių re a li za vi mą... Ta čiau 1941 me tų trem ties 
jau no ji kar ta ban dė iš lik ti sa vi mi, kiek lei do trem ties fut lia ras“.

1949 m. Da nu tė Klum by tė įsto jo į Bij sko mo ky to jų ins ti tu to sta cio na rą stu di juo-
ti ru sų kal bą ir li te ra tū rą. Ins ti tu tą bai gė 1951 m. ir bu vo pa skir ta į Verch-Obs ko sep-
tyn me tę mo kyk lą. Ki tais me tais įsto jo į Bar nau lo pe da go gi nio ins ti tu to ne aki vaiz di nį 
sky rių. 1954 m. bu vo per kel ta į Smo lens ko vi du ri nę mo kyk lą dės ty ti vo kie čių kal bą ir 
ru sų li te ra tū rą. 1955 m. ru de nį per kel ta į Verch-Obs ko jau vi du ri nę mo kyk lą.

1955 m. Klum biai bu vo pa leis ti iš trem ties, bet be tei sės grįž ti į Lie tu vą. Kaip 
aki brokš tas at ro dė ži nia, jog tė vo A. Klum bio kal tė ne įro dy ta. 15 m. gy ven ta trem ty je, 
su dar ky tas šei mos gy ve ni mas, o kal tų lyg ir nė ra. Tie sa, dar esant gy vam Sta li nui, bū ta 
ban dy mų pa keis ti sa vo šei mos gy ve ni mą: Da nu tė pa ra šė laiš ką Sta li nui. De ja...

1956 m. abi su se se Ra mu te grį žo į Lie tu vą ap lan ky ti gi mi nių. Gim tą jį liz dą ra-
do iš dras ky tą ir su pra to, kad grį žus teks vis ką kur ti iš nau jo.

1956 m. bai gė Bar nau lo pe da go gi nio ins ti tu to ru sų kal bos ir li te ra tū ros fa kul-
te tą ir tais pa čiais me tais grį žo į Lie tu vą. Į Lie tu vą vie nas po ki to grį žo vi si Klum bių 
šei mos žmo nės.

Kė dai nių ra jo no mo kyk lo se dar bo D. Klum by tė ne ga vo. Pa dė jo mo ky to jas P. Sa-
mu lio nis, ir ji pra dė jo dirb ti Jo niš kio ra jo no Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je ru sų kal bos 
ir li te ra tū ros mo ky to ja.

 Jai at ėjus į Kriu kus, o po me tų ta pus di rek to riaus pa va duo to ja, su ak ty vė jo kul-
tū ri nis mo kyk los gy ve ni mas. Ji ta po mo ky to jų ko lek ty vo ly de re. Be veik kas mė ne sį, 
ga vę al gas, mo ky to jai vyk da vo į Ry gos ope ros ir ba le to te at rą, Kau no mu zi ki nį te at rą, 
Šiau lių dra mos te at rą, Čiur lio nio pa veiks lų ga le ri ją Kau ne, Šiau lių kraš to ty ros mu zie-
jų, Ry gos lat vių ir ru sų me no mu zie jus. Į mo kyk lą bu vo kvie čia mi ar tis tai su spek-
tak liais, kon cer tais. Su mo ky to jais ir mo ki niais iš mai šy ta Lie tu va. Ka dan gi tuo me tu 
ko lū kiai ne tu rė jo au to bu sų, tad į eks kur si jas vyk da vo sunk ve ži miais. Tik į to li mes nes 
ke lio nes: Kry mą, Kau ka zą, Kar pa tus, tuo me ti nį Le ning ra dą, Mask vą – au to bu sais. Į 
to li mes nes eks kur si jas iš si ruoš da vo per va sa ros atos to gas.



8888

D. Klum by tė bu vo stip ri, tur tin go dva si nio pa sau lio as me ny bė. At ro dė, kad 
jai ma žai te rū pi ma te ria lūs da ly kai. Ji be pa lio vos to bu li no sa ve, kad tu rė tų ką duo ti 
ki tiems. 1965 m. Mask vo je bai gė 4 me tų už sie nio kal bų kur sus ir įgi jo tei sę dės ty ti 
vo kie čių kal bą aukš to jo je mo kyk lo je. Ten pat bai gė me no is to ri jos kur sus ir šį da ly ką 
dės tė moks lei viams. 

kriu kų mo ky to jai le nin gar de apie 1959 m. 
Nuo trau ka iš S. Ado mai tie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Pa ty ru si trem ti nės da lią, ma čiu si var go, D. Klum by tė ne ne šio jo šir dy ak mens. 
Be nuos kau dos, su di de le to le ran ci ja ji ap ra šo trem ties me tus kny go je „Ma žos žvaigž-
dės kur čioj su te moj“ (1999 m.). Kaip vi sa da su ge bė da ma at skir ti pe lus nuo grū dų. Ne 
vel tui bu vęs jos mo ki nys, da bar bio me di ci nos moks lų dak ta ras, Sau lius Bu čas ra šo, 
jog „D. Klum by tė bu vo iš skir ti nė as me ny bė<...> ir „kad Kriu kai bent 1960–1980 m. 
bu vo dva si nės kul tū ros cen tras, o ne kaž ko kia pro vin ci ja“. Jos iš ėji mas į tuo me ti nį Šiau-
lių pe da go gi nį ins ti tu tą bu vo ne tek tis tiek mo kyk lai, tiek Kriu kams. 

Ke liau ti ji mė go vi są gy ve ni mą. Eks kur si jos už sie ny je me tu kar tu su ki tais uni-
ver si te to dės ty to jais pa te ku si į ava ri ją, po sun kaus su žei di mo pa ki lo. Ir, pa si tai kius 
pro gai, vėl ke liau ja... Pa ra šė at si mi ni mų kny gą „At gy ja ir nu kirs tos šak nys“ apie tai, 
ko kia, su grį žus iš trem ties, jai at ro dė Lie tu va ir kaip se kė si atau gin ti nu kirs tas šak nis 
dir bant ir gy ve nant Kriu kuo se. 

Da bar ji yra ha bi li tuo ta moks lų dak ta rė, Šiau lių uni ver si te to Vi suo ti nės li te ra tū-
ros ka ted ros pro fe so rė. 
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2006 me tai. pro fe so rė D. klum by tė pri sta to sa vo kny gą „at gy ja ir nu kirs tos šak nys“ mo-
kyk los ak tų sa lė je, ku ri bu vo pil nu tė lė bu vu sių mo ki nių ir šiaip ją pa ži no ju sių žmo nių...

Nuo trau kų au to riai V. Mar ti nai tis, I. Gy ly tė

Mo kyk lo je bu vo tę sia mos spek tak lių sta ty mo tra di ci jos. Mo ky to ja R. Vinkš ne-
ly tė-Če pu tie nė re ži sa vo „Snie go ka ra lie nę“. Po me tų Va le ri ja Bal čiū nie nė pa sta tė Si-
ma ko vo pje sę „Vo rob jo vo kal nai“. Di rek to riaus įsa ky mu bu vo ap do va no ti moks lei viai 
ak to riai: Jo nas Ru dis, Al do na Alek san dra vi čiū tė, Ja dzė Bag do nai tė, Dan guo lė Ado-
mai ty tė, Vac lo vas ir Si gi tas Ne ma niai, Sta sė Tik niū tė, My ko las Sin ke vi čius, Vy tau tas 
Ru dis. 1962–1963 m. m. Re gi na Če pu tie nė re ži sa vo spek tak lį „Iš ban dy mų va lan dos“. 
De ko ra ci jas pie šė tais me tais pra dė jęs dirb ti kū no kul tū ros mo ky to jas Min dau gas Vo-
sy lius, bu vęs ga bus me nui. Ak to riai – dau gu ma vy res nių kla sių moks lei vių: V. Ru dis, 
S. Tik niū tė, Z. Šniuo ly tė, V. Kli mai ty tė, A. Žu kaus kas, I. Šle pi kai tė, D. Ado mai ty tė, 
S. Ne ma nis, K. Ka ti nas, R. Mi la šiū nas, V. Gir džiū nas. Gy vi at min ty ir ki ti to me to 
spek tak liai: „Dė dės To mo tro be lė“ (pa gal H. B. Stou kny gą), K. Sa jos „Sep ty nios ož ke-
nos“ (rež. V. Bal čiū nie nė), „Ne nu ora ma žmo na“, Laz dy nų Pe lė dos „Mo tu lė pa vi lio jo“ 
(rež. R. Če pu tie nė). 

Ge rai pri si me nu R. Če pu tie nės re ži suo tą spek tak lį, ku rį ji pa ti bu vo su kū ru si iš 
liau dies dai nų: mer ge lė ne no rė jo te kė ti už ka rei vė lio, jai mie les nis bu vo ar to jė lis, dėl 
to pra šė tė vų ne vers ti te kė ti už ne my li mo. Ne ži nau, kaip mo ky to ja pri kal bi no mus dai-
nuo ti so lo. Aiš ku, kad toks spek tak lis bu vo sa vo tiš ka ri zi ka. Tu riu nuo trau ką, ku rio je 
ma ty ti, kaip  „mer ge lei“ trau kiant: „Miels tė ve li, mo ti nė le, / pra šom iš va duo ti, / už 
ne my li mo ber ne lio / ma nęs ne iš duo ti“, mo ky to ja už ku li siuo se sto vi su si ė mu si už gal-
vos. Mat ji iš si gan do, jog pra dė ju si pos mą aukš to je to na ci jo je, „so lis tė“ ne be iš temps 
jo  iki pa bai gos – juk dai na vom tai be akom pa ni men to.

Vė liau, kai jau kar tu dir bom mo kyk lo je, mo ky to jos aky se be veik vi sa da ga lė jai 
pa ma ty ti ne pri ta ri mą, jei kas nors pa gir da vo: ne mė go liaup sių, ver ti no ra mią, bet gi lią 
dar bo tėk mę.

O tuo me tu taip ir dai na vom vi si, kaip mo kė jom... Ir, ži not, bu vo sma gu. Tai, 
ką mes da rė me, at ro dė la bai svar bu.
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Spek tak lis Kriu kuo se bū da vo įvy kis. Prem je rų 
me tu sa lė je ne bū da vo kur ko jos pa sta ty ti. Žmo nės bu-
vo iš troš kę pra mo gų, me no. Vie nin te lė ki to kia pra mo-
ga – at va žiuo jan čių ki no me cha ni kų de monst ruo ja mi 
ki no fi l mai: po kiek vie nos fi l mo da lies – per trau kė lės, 
per ku rias pa keis da vo juos tą... Na, dar jau ni mo va ka rė-
liai... Moks lei viai iš na mų at si neš da vo plokš te les, mo-
kyk lo je bū da vo toks se nas pa te fo nas. Kar tais akor de o-
ną pa tam py da vo koks mu zi ka lus moks lei vis... Taip ir 
šo ko me... 

O va ka rė liuo se mus, jau nus ir ne su bren du sius, 
aky lai sau go jo bud ri mo ky to jų akis. Kaip ir vi si jau ni, 
aiš ku, ma nė me, kad to ne rei kia, kad to kia glo ba var žo 
mū sų lais vę... Tik vė liau su vo ki, kiek ne rei ka lin gų li ki-
mo vin gių pa dė jo iš veng ti bud ri mo ky to jo akis... Gal 
dėl to šiais jau nam žmo gui to kiais su dė tin gais lai kais 
su di de liu ne ri mu žvel gi į tai, jog moks lei viai ne vi sa da 
tei sin gai su pran ta sa vo lais ves ir tei ses. O mes, mo ky to-

jai ir tė vai, bi jo da mi bū ti ne šiuo lai kiš ki, ne be pa rei ka lau jam iš jau nų žmo nių vyk dy ti 
pa rei gas ir pri pa žin ti am ži ną sias ver ty bes, ku rias pa tik ri no me tai, šimt me čiai.

Nuo 1962–1963 m. pra de da ma kal bė ti apie ga my bi nes kla ses. Vy res nė se kla sė-
se bu vo pra dė ti dės ty ti su že mės ūkiu su si ję da ly kai, su da ro mos ga my bi nės bri ga dos. 
Joms yra va do va vę ūkio spe cia lis tai A. Šli žys, V. Kur lys, J. Ru dis, V. Šim kus, J. Ma čiu lis. 

1964 m. prie mo kyk los pa sta ty tas pir ma sis prie sta tas. Sau lė to se kla sė se 
mo ky tis bu vo jau ku. At si ra do ga li my bė dirb ti vie na pa mai na. Įreng ti nau ji fi  zi kos ir 
che mi jos ka bi ne tai.

taip 20 am žiaus šeš ta ja me de šimt me ty je at ro dė kriu kų cen tras. 
Trys vy res nių jų kla sių moks lei vės S. Bart ke vi čiū tė, A. Ma čiu ly tė, L. Čel ky tė – prie pom pos. 

Čia moks lei viai lauk da vo pra va žiuo jan čių ma ši nų ar šiaip mėg da vo su si tik ti... 
Iš čia vie ti niai gy ven to jai neš da vo si van de nį...

J. Zemkauskas. Nuotraukos 
autorius nežinomas
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pir mo sios ga my bi nės kla sės mo ki nės bu ro kų lau ke apie 1963–1964 m. m.
E. Ba jo riū nai tė, R. Liuč vai ty tė, J. Jag ry tė nui ma bu ro kų der lių joms skir ta me skly pe. 

Nuo trau ka iš E. Ru die nės al bu mo, au to rius ne ži no mas

se no ji mo kyk la ir pir ma sis prie sta tas iš kie mo pu sės.
Taip at ro dė mo kyk la po 1964 m. Vi di nia me kie me ly je – ap tver tas mo kyk los so das. 
Kai rė je pu sė je ma ty ti me džio ir me ta lo dirb tu vių kam pas. So de ly je – lau ko tu a le tas. 

Nuo trau ka iš A. Če pu čio al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Apie 1968–1969 m. m. įsteig tas už kla si nio dar bo or ga ni za to riaus eta-
tas. Pir mo ji už kla si nin kė – Da nu tė Šli žie nė (1927–2006). Šias pa rei gas ji ėjo 
iki 1972 m. ru dens. At si ra dus žmo gui, ku ris rū pi no si už kla si ne veik la, ren gi niams 
mo kyk lo je bu vo ge riau pa si ruo šia ma, jų pa gau sė jo. Ta čiau ga bi, ener gin ga mo te ris po 
tre jų dar bo me tų nu spren dė pa si trauk ti iš mi nė tų pa rei gų. Dar vė liau iš vy ko į Ma žei-
kių ra jo ną, kur dirb ti bu vo pa skir tas jos vy ras.



9292

La bai ge rai pri si me nu, kaip 1961 m. į mo kyk lą dirb ti 
at ėjo D. Šli žie nė, ką tik pa skir to ko lū kio pir mi nin ko žmo na. 
Ji, ką tik dir bu si Vil niaus mo kyk lo je, at ro dė lyg ir ne to liz-
do paukš tis. Jau na, gra ži, ener gin ga, be si šyp san ti... Ir nie kas 
ta da nė ne nu jau tė, kad už pa trauk laus fa sa do – su dė tin ga ir 
ne leng va pra ei tis. 

Gi mė Pa ne vė žio ra jo ne, Ber čiū nuo se. Bai gu si mo kyk-
lą, įsto jo į Vil niaus uni ver si te tą stu di juo ti me te re o lo gi ją. Jai 
be bai giant pir mą kur są, bu vo iš trem ta vi sa jos tė vų šei ma. 
Da nu tę apie pa vo jų įspė jo, at ro do, fa kul te to de ka nas. Lie tu-
vo je li ko vie na, be pa ra mos. Vi sus li ku sius stu di jų me tus 
gy ve no tik iš sti pen di jos. Va sa ras leis da vo drau gų šei mo se. 
Ne vie nos jos bu vo toks li ki mas. Ir ne ji vie na nie kam ne pa-
sa ko jo apie sa vo pra ei tį. Tuo me tu ver čiau bu vo ją pa mirš ti.

Ne iš trau kiu, nie kaip ne iš trau kiu ko jų iš ru de niš ko, gli taus, lip naus pur-
vo. at ėju si prie mo kyk los, ro dos, taip il gai va liau ba tus į pa ke lės žo lę... Ne pa dė-
jo.

pra vė riau du ris. kla sė je kaip vi sa da lau kian čios ir klau sian čios akys. ka-
žin ar jos pa ju to, koks il gas, be ga lo il gas ir klam pus šian dien ma no ta kas nuo 
du rų iki sta lo?..

D. Šli žie nė, J. Bu čas, e. Bu čie nė ap do va no ja gra žiau sių mar gu čių au to rius. 
Nuo trau ka iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

D. Šli žie nė
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Nuo 1969 m. rug sė jo 1 d. iš vy kus D. Klum by-
tei, mo ky mo da lies ve dė ja pa ski ria ma Da nu tė Šim-
ku vie nė.

1969–1970 m. m. vy ku siuo se pe da go gų ta ry bos po-
sė džiuo se bei ga my bi niuo se pa si ta ri muo se bu vo kal ba ma 
apie nau jus mo ky mo me to dus, apie pro ble mi nių si tu a ci jų 
kū ri mą pa mo ko se. Orien tuo ja ma į di des nį dė me sį tarp da ly-
ki niams ry šiams. Vy ko ne ma žai fa kul ta ty vi nių už si ė mi mų: 
ta py bos, gra fi  kos, me no is to ri jos, že mės ūkio ma ši nų. 

Vy ko sa vos ga my bos prie mo nių ap žiū ra. 
Tuo me tu su stip rė jo pro cen to ma ni ja. Taip mes va di-

no me ne vy ku sį reiš ki nį tuo me ti nė je mo kyk lo je, kai dirb ti-
nai bu vo ke lia mas mo ki nių pa žan gu mas. Štai 1970–1971 
m. m. švie ti mo sky rius, tik rin da mas mo kyk los dar bą, nu-
ro dė, jog mo kyk los pa žan gu mas 86 % yra per že mas, rei kia siek ti 90 %. Tai bu vo pra-
džia, vė liau tie pro cen tai tu rė jo ar tė ti prie 99 %. Nuo1972–1973 m. m. pa žan gu mas 
kas met di dė jo apie 1 %, ir 1978–1979 m. m. sie kė 98,53 %.

Ne leng va bu vo taip pla nin gai kel ti pa žan gu mą. Juk pa sie kęs „aukš tu mas“, kaž-
ku riais me tais jis tu rė jo šiek tiek ir kris ti. Ta da tek da vo aiš kin tis, mo ty vuo ti, ko dėl 
taip at si ti ko. Kar tu su mi nė tu reiš ki niu vy ko ir pa žy mio de val va ci ja. D. Klum by tė sa vo 
pri si mi ni muo se ra šo, jog jos dar bo me tais mo kyk los dar ga lė jo tam pa si prie šin ti. Bet 
kas met spau di mas di dė jo, ir vė les niais me tais pro cen to ma ni ja ta po vi suo ti ne.

1972–1978 m. už kla si nio dar bo or ga ni za to re 
dir bo Zi ta Sū rie nė.

At min ty je iš ky la gra ži, ro man tiš ka moks lei vių Zi tos 
ir Jo no mei lės is to ri ja. Ku ris gi mo kyk lo je ne pa ti ria pa na-
šių jaus mų?.. Daž nai to kia me am žiu je įsi my li ma ir la bai 
daž nai tai pra ei na kaip slo ga, sun kes niu at ve ju – kaip gri-
pas. Ta čiau jiems bu vo ki taip. Jo nas pir ma sis bai gė mū sų 
mo kyk lą, ta po jū ri nin ku, pra dė jo plau kio ti po vi są pa sau lį. 
Zi ta mo kyk lą bai gė  vė liau, pra dė jo dirb ti mo kyk lo je sek-
re to re ir ne aki vaiz di niu bū du stu di juo ti lie tu vių kal bą ir 
li te ra tū rą. Na, o jud vie jų jaus mai iš lai kė lai ko ir at stu mo 
eg za mi ną. Iš te kė ju si už Jo no, Zi ta Sū rie nė dar daug me tų 
dir bo mū sų mo kyk lo je lie tu vių kal bos mo ky to ja. Čia gi mė 
duk ra Jū ra tė.

Še še rius me tus ji pa dė jo or ga ni zuo ti ren gi nius, su ko-
si už kla si nių dar bų sū ku riuo se. Bu vo darbš ti ir reik li. Vė liau iš vy ko gy ven ti ir dirb ti į 
Klai pė dą, kad bū tų ar čiau vy ro, ku ris il gus me tus dir bo lai vų ka pi to nu, o vė liau bu vo 
ger bia mas Klai pė dos uos to ad mi nist ra ci jos dar buo to jas. 

D. Šim ku vie nė

Z. sū rie nė
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mo ky to jos Z. sū rie nė ir e. aki mo va su moks lei viais ruo šia si su tik ti Nau juo sius me tus.
Nuo trau ka iš V. Bal čiū nie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Be je, apie ro man ti ką. Da bar daž nai pa gal vo ju, ko dėl mums, po ka rio vai kams, 
šis jaus mas bu vo ne sve ti mas. Ro dos, ir tik ro vė ne bu vo to kia gra ži, ir sti go daug ko. 
Bet skai tėm daug kny gų ir dai na vom dai nas, va žiuo da mi į tal kas, į eks kur si jas ar šiaip 
kur su si bū rę. Po pu lia rios bu vo dai nos apie jū rą. Ga li bū ti, kad jos ir pa ska ti no pir mų-
jų lai dų abi tu rien tus rink tis šią pro fe si ją. Pir ma sis bu vo Ge di mi nas Umb ra sas, vė liau 
– Jo nas Sū ris, Sta sys Ku čins kas, Jo nas Ru dis (vė liau, ro dos, iš kei tęs jū rą į dan gų ir ta-
pęs la kū nu), Vin cas Vy tau tas Urb šai tis... Pri si me nu, kad apie 1960–1963 me tus la bai 
po pu lia ri bu vo A. Pa chmu to vos dai na apie ge o lo gus, to kius, ro dos, mums ne ži no mos 
pro fe si jos žmo nes. Kla sės drau gė Zi ta Šniuo ly tė vis daž niau pra dė jo už si min ti no rin ti 
stu di juo ti ge o lo gi ją. O kai mo ky tis mi nė tos spe cia ly bės įsto jo 1962 m. abi tu rien tas 
Al gis Vai te kū nas ir dar bu vo iš siųs tas stu di juo ti į Mask vą, abe jo nių ne be li ko. Darbš ti, 
mo kan ti siek ti tiks lo Zi ta ta po ge o lo ge. Ro dos, ne nu si vy lė. 

Vė liau, pa me nu, skai tėm apie sa vo jau nys tės drau gą ge o lo gą Al gį są jun gos ir 
Lie tu vos spau do je. Tai go je vy ku sios eks pe di ci jos me tu ge o lo gų sto vyk la vie tę už puo lė 
lo kys, ir Al gis tuš čio mis ran ko mis puo lė gel bė ti drau go, ku ris bu vo gy vū no gniauž tuo-
se. Ge rai, kad vai ki nai lai mė jo tą ko vą. Vi sus su krė tė mū sų vai ki nu ko drą sa. Ta da vėl 
pri si mi niau, kad Al gis mo kyk lo je ir na muo se am ži nai bū da vo įsi kniau bęs į kny gas, 
at ro dė, kiek ati to lęs nuo re a laus pa sau lio. Ro man ti kas.

Sa kiau, kad mū sų kar ta ti kė jo gra žiais jaus mais, gal net ti kė jo, „kad ir Mar se 
bal tos obe lys žy dės...“
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Nuo 1974–1975 m. m. mo ky mo da lies ve dė ja bu-
vau pa skir ta aš, šių ei lu čių au to rė Sta sė Sin ke vi čie nė. Ati-
te kė ju si į Kriu kus, 1971 m. ne ga vau lie tu vių kal bos pa mo kų, 
nes li tu a nis tų tuo me tu ne trū ko. Kai po tre jų me tų vi so kių at-
si tik ti nių dar bų pa siū lė šias pa rei gas, su ti kau. Bu vo ne ra mu, 
nes va do vau ti rei kė jo sa vo bu vu siems mo ky to jams. Ta čiau tu-
riu pa dė ko ti jiems ir už to le ran ci ją, ir už pa lai ky mą. Ir už tai, 
kad  pa ti tu rė jau ga li my bę to bu lė ti, ste bė da ma jų pa mo kas.

Nuo 1974 m. mo kyk la pra dė jo dirb ti ka bi ne ti ne sis te-
ma. Pra džia bu vo ne leng va, nes tuo me tu tu rė jo me tik fi  zi-
kos, che mi jos ka bi ne tus ir dirb tu ves. Šios sis te mos kū ri mui 
sky rė me daug dė me sio: bu vo or ga ni zuo ja mi ka bi ne tų įren gi-
mo kon kur sai. Ruoš da vo mės ir kas me ti nėms ra jo ni nėms per-
žiū roms  (1976 m. – che mi jos ka bi ne tų, 1977 m. – pio nie rių 
kam ba rių, 1984 m. – ru sų k. ka bi ne tų, 1985 m. – bui ties ir ma te ma ti kos kab., ir t. t.) 
Ka bi ne tams bu vo pa rū pi na ma dia fi l mų, plokš te lių, že mė la pių, pla ka tų, me to di nių kny-
gų, įvai rių prie mo nių la bo ra to ri niams dar bams at lik ti. Už si sa ky da vo me mo ko mų jų ki-
no fi l mų. Pa mo ko se ga lė da vo me pa nau do ti ir mo ko mą sias ra di jo bei te le vi zi jos lai das. 
Ge riau siai bū da vo ap rū pi na mi fi  zi kos, che mi jos ka bi ne tai ir dirb tu vės. Ki tų ka bi ne tų 
ve dė jai daug lai ko su gaiš da vo, ga min da mi sa vos ga my bos prie mo nes ir rink da mi įvai-
rią me džia gą. 1986 m. ta po me soc lenk ty nių nu ga lė to jais dėl ge rai įreng tų ka bi ne tų.

Pa žvel gę į šiek tiek to li mes nę pra ei tį, jau ga lė tu me kai ką api ben drin ti. Ma tyt, 
ka bi ne ti nė sis te ma bu vo pa ran kes nė už kla si nę: pa mo kos ta po vaiz din ges nės, nes vi sos 
prie mo nės bu vo po ran ka.

Pri si me nu, kaip pir mai siais ne pri klau so my bės me tais bu vo me nuo šir džiai su abe-
jo ję dėl ka bi ne ti nės sis te mos. At ro dė, jog ji rei ka lin ges nė ir pa ran kes nė mo ky to jui, o 
mo ki niai lyg ir ne tu ri sa vo kam pe lio. Ra di ka les nių pa žiū rų mo ky to jai siū lė at si sa ky ti 
ka bi ne tų, ir jų ar gu men tai at ro dė la bai sva rūs. Nu spren dė me pa ban dy ti. Ta čiau, ro dos, 
po pu sės me tų to su ma ny mo at si sa kė me: mat vai kai taip „nu gy ve no“ tuos ka bi ne tus, 
ku riuo se bu vo įsi kū rę vi sai dar bo die nai, kad su pra to me, jog grei tai ga li me ne be tu rė ti 
ant ko sė dė ti ir kur pa si dė ti kny gas. O mo kyk los tuo me tu bu vo ne tur tin gos: jau na, ne-
pri klau so ma vals ty bė tu rė jo daug svar bes nių dar bų ir rū pes čių. Ir iš tie sų se nie ji bal dai 
mums tar na vo iki pat 2005 me tų. Na, o lai kas su dė lio jo į vie tas ir vi sa ki ta. Ka bi ne tai 
iš li ko, bet pa si kei tė po to, kai mo kyk la lai mė jo pro jek tą da ly vau ti Mo kyk lų to bu li ni-
mo pro gra mo je (MPT) ir po mo kyk los re no va ci jos (2003 m.). Pa ma žu kei čia si ir jų 
funk ci jos. Ne li ko di de lių sten dų. Ak ty vių mo ky mo me to dų nau do ji mas bei ben dra dar-
bia vi mo idė jų ver ži ma sis į ug dy mą pa ska ti no pa nau do ti ka bi ne tų ir ko ri do rių sie nas 
ta da, kai tai rei ka lin ga pa mo kai, ren gi niui ar pro jek tui.

Pra ei ty je mo kyk la tu rė jo pro fe si nio orien ta vi mo sis te mą. Rei kė jo pa lai ky ti glau-
džius ry šius su Žei me lio pro fe si ne tech ni kos mo kyk la. Kai mo mo kyk la (ir ne tik kai-
mo) tu rė jo vyk dy ti aukš tes nės val džios nu sta ty tus pla nus, kiek jos mo ki nių tu ri įsto ti 
į že mės ūkio mo kyk las. Jei gu pla nus vyk dai, va di na si, dir bi ge rai. Kas met pir ma ja me 
pe da go gų ta ry bos po sė dy je bu vo ap ta ria ma, kaip juos įvyk dė me. Gy ve no me pla ni nė je 
vals ty bė je. Bet ne ga lė jai at si kra ty ti jaus mo, jog tai prieš ta rau ja žmo gaus pri gim čiai, jo 

s. sin ke vi čie nė
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tei sei lais vai ap si spręs ti. Pla nai pla nais, o kiek vie no je kla sė je – ke lias de šimt ma žų as-
me ny bių su sa vo no rais, po lin kiais ir ge bė ji mais. Rei kė jo pa dė ti jiems ap si spręs ti, ko kį 
ke lią rink tis. To dėl kau pė me me džia gą apie įvai rias spe cia ly bes, su da ri nė da vo me pro-
fe siog ra mas. Ne ma žai jų bu vo su kaup ta pro fe si nia me kam pe ly je. 1977–1978 m. m. 
mo kyk los pa tir tis pro fo rien ta vi mo sri ty je bu vo ge rai įver tin ta.

Da bar šis dar bas mo kyk lo se dir ba mas ki taip: vy res nių kla sių mo ki niai tu ri ga-
li my bę pa si rink ti tuos da ly kus, ku rie jiems pa tin ka. Tai gi pro fi  lia vi mas yra gi les nis, 
vi di nis. O ži nių apie aukš tą sias ar ki to kias mo kyk las ga li ras ti in ter ne te. Tuo me tu, 
kai in for ma ci nės tech no lo gi jos dar ne bu vo taip iš plė to tos kaip da bar, tas dar bas bu vo 
rei ka lin gas. Ži no ma, iš sky rus prie var ti nius da ly kus. Na, bet mo ky to jas tam ir yra, kad 
ži no tų, kiek dė me sio skir ti pla nams, o kiek mo ki nio po lin kiams, ge bė ji mams, jo as-
me ny bei.

1974 m. mo ky to jai bu vo su pa žin din ti su ates ta vi mo nuo sta tais. Ates ta ci ja tu rė jo 
pa ska tin ti mo ky to jus kel ti sa vo kva li fi  ka ci ją. Aš tuo ni 4–11 kla sių mo ky to jai ne tu rė jo 
aukš to jo iš si la vi ni mo. 3 iš jų iki 1975 m. rug sė jo mė ne sio tu rė jo iš lai ky ti vals ty bi nius 
eg za mi nus, 2 – pra dė ti stu di juo ti ne aki vaiz di niu bū du, 3 bu vo pa siųs ti į da ly kų kva li-
fi  ka ci nius kur sus. O kur sai tuo me tu truk da vo po 2–3 mė ne sius. 1975–1976 m. m. 
ra jo no ates ta ci nė ko mi si ja ates ta vo 11 mo ky to jų. Mo ky to jų ates ta ci jos nuo sta tai ki to, 
jie bu vo ko re guo ja mi, pa pil do mi.

1981–1982 m. m. nu si pel niu sios mo ky to jos var das bu vo su teik tas ta len tin-
gai ir darbš čiai fi  zi kos mo ky to jai Re gi nai Če pu tie nei. Jos ir bio lo gi jos bei bui ties 
dar bų mo ky to jos Va le ri jos Ape ra vi čie nės dar bo pa tir tis api ben drin ta pe da go gi niuo se 
skai ty muo se. 1985–1986 m. m. vy res nio sios mo ky to jos var das bu vo su teik tas ma te ma-
ti kei Ele nai Ru die nei. Vė liau vy res nių jų mo ky to jų var dus ga lė jo ap si gin ti vi si no rin-
tys ir jų ver ti mo ky to jai. 

Su pir mą ja ban ga me to di nin kų var dai bu vo su teik ti is to ri kui Vy dui Nar vi dui ir 
pra di nių kla sių mo ky to jai Ra mu tei Gri ga liū nie nei.

Kiek vė liau dau gu mai mo ky to jų bu vo su teik ti vy res nių jų mo ky to jų var dai. Mo-
kyk lo je ne bu vo var dų tei ki mo karšt li gės. Var dais bei ap do va no ji mais ne bu vo švais to-
ma si. Me to di nin kų var dai bu vo su teik ti tuo me tu, kai ates ta ci nė ko mi si ja dir bo ra jo ne. 
Mo kyk los ates ta ci nė ko mi si ja me to di nin kų var dus su tei kė in for ma ti kos mo ky to jai Ire-
nai Šim kie nei (2002 m.) ir ru sis tei Liud mi lai Bal čiū nie nei (2006 m.).

Is to ri jos mo ky to jai L. Uli nie nei me to di nin kės var das bu vo su teik tas Žei me lio 
vi du ri nė je mo kyk lo je.

V. Nar vy das dir ba Tra kų na cio na li nio mu zie jaus di rek to riaus pa va duo to ju, 
R. Gri ga liū nie nė ir I. Šim kie nė – Joniškio ra jo no švie ti mo cen tre, L. Uli nie nė – „Auš-
ros“ gim na zi jo je.

1978–1979 m. m. mo ky to jos Va le ri jos Ape ra vi čie nės ruoš ti mo ki niai D. Jo-
nai tis ir R. Cho loms kis at sto va vo Lie tu vai že mės ūkio pa ro do je Mask vo je. D. Jo nai tis 
skai tė pra ne ši mą bio lo gi jos te ma. 

Kiek vė liau ki tos dvi mo ki nės, I. Gy ly tė ir A. Vai nei ky tė da ly va vo mi nė to je pa ro-
do je ir bu vo ap do va no tos me da liais. Tai, ži no ma, ir darbš čios mo ky to jos nuo pel nas.
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I. Šim kie nė l. uli nie nė

v. Nar vi das r. Gri ga liū nie nė L. Bal čiū nie nė

Be veik vi sas mo ky to jos Va le ri jos Ape ra vi čie nės 
gy ve ni mas čia, Kriu kuo se. Pra dė ju si dirb ti pra di nių kla sių 
mo ky to ja, vė liau su si do mė jo bio lo gi ja. Di rek to riaus pa va duo-
to ja D. Klum by tė to me to ra jo no spau do je ra šė, jog „mo ky-
to jos dar be su si lie ja ir to kios iš pir mo žvilgs nio to li mos są vo-
kos – bio lo gi ja ir es te ti nis auk lė ji mas, bio lo gi ja ir lo gi ka. Jos 
pa mo ko se vi sa tai su si jun gia į dar nią vi su mą“ („Ta ry bi nis 
bal sas“). 

Daug me tų Kriu kuo se ji dės tė bio lo gi ją, to bu li no bio-
lo gi jos ka bi ne tą. Bu vo lai kas, kai mo ky to ja ka bi ne te tu rė jo 
ne ma žą gy vą jį kam pe lį. La biau siai vai kai do mė jo si bal tą ja 
žiur ke ir žal čiu. „Bio lo gi jos ka bi ne te ji kaip na muo se. Įpi la 
vėž liui van dens, pa kal bi na žiur kė ną, įbe ria grū dų triukš ma da- v. ape ra vi čie nė
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riui kar ve liui“, – apie mo ky to ją ra šė ko res pon den tė D. Mar cin ku tė „Ta ry bi nia me bal-
se“. Ji mi ni tai, kad daug mo ki nių yra pa se kę mo ky to jos pė do mis. Ra šo, jog „mo ky to ja 
yra ne tik ge ra sa vo dės to mo da ly ko ži no vė, bet ir jaut ri, pri ty ru si pe da go gė“, ku riai 
pa vyks ta ras ti ke lius į mo ki nių šir dis.

Daug va sa rų mo ky to ja triū sė mo kyk los ban dy mų skly pe. Da bar at ro do, kad 
dar bas mo kyk los dar že kai mo vai kams, ko  ge ro, ne bu vo la bai rei ka lin ga veik la. Ir tas 
par duo tas va sa ras mo ky to ja da bar pri si me na su šio kia to kia nuos kau da bal se. Ta čiau ji 
bu vo pri pra tu si bet ko kį dar bą at lik ti ge rai.

1978–1979 m. m.  mo ky to jos v. ape ra vi čie nės mo ki niai bu vo ap do va no ti mask vos že-
mės ūkio pa ro dos žen kle liais ir ver tin go mis do va no mis. Iš kai rės: R. Cho loms kis, D. Jo nai-
tis, gam ti nin kų sto ties dar buo to ja, at ve žu si ap do va no ji mus, mo kyt. V. Ape ra vi čie nė, už kla si nio 

dar bo or ga ni za to rė L. Bal čiū nie nė, di rek to riaus pa va duo to ja  S. Sin ke vi čie nė, 
di rek to rius A. Če pu tis. Nuo trau ka iš mo kyk los al bu mo. Au to rius – A. Rakš tys

Mo ky to ja Re gi na Če pu tie nė bu vo ger bia ma mo kyk los ben druo me nė je už 
darbš tu mą, pe dan tiš ką kruopš tu mą, mo kė ji mą sub ti liai ben drau ti. Vis kas, ką ji da ry da-

vo, bū da vo ap gal vo ta, to bu la. Ji va do va vo ra jo no fi  zi kų me-
to di niam bū re liui. Jos pa mo kų at vyk da vo pa žiū rė ti ra jo no 
fi  zi kai. O pa si mo ky ti ga lė jai ne tik dės ty mo me to dų, bet ir 
mo kė ji mo ben drau ti su mo ki niais. 

„Kai ste biu mo ky to jos pa mo kas, man at ro do, kad, at-
ėju si į kla sę, mo ky to ja pir miau sia su ima į ran kas vi sas gi jas, 
nu si tie su sias nuo kiek vie no mok nio į ją, ir lai ko jas vi są pa-
mo ką. Lai ko tam, kad pa jus tų kiek vie ną timp te lė ji mą: štai 
tas pa var go, o šis kaž ko ne dė me sin gas, tam rei kia sun kes nės 
už duo ties, kad ne pa bos tų…“

<...>
„Ne ga liu ves ti pa mo kos, jei ne ma tau mo ki nių akių. 

Jos vis ką pa sa ko“, – lyg ir pa tvir ti na ma no min tis mo ky to ja. 
Gal čia ir yra tos gi jos?“ 78 

78 S t a s ė  S i n k e v i č i e n ė, Ran ko se – vi sos gi jos, „Ta ry bi nis bal sas“, 1987 m. ko vo 21 d.

r. če pu tie nė
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Mo ky to jos gy ve ni mo ir dar bo me tai gra žūs, pra smin gi, bet ne vi sa da jie bu vo 
leng vi. Kar tais at ro dė, jog gy ve ni mas no rė jo iš ban dy ti mo te riš kų pe čių tvir tu mą. Kaip-
gi tais sun kiais gy ve ni mo mo men tais ras ti jė gų ei ti į kla sę, at si sto ti prieš mo ki nius 
ir bū ti jiems Mo ky to ja? At sa ky mą ran du jos pa čios ra šy ta me dar be: „Jei pa jun ti, kad 
kla sė tau vi siš kai pa klu so ir pa mo ka pra de da ei ti no ri ma kryp ti mi, pa pras tai vi sos sub-
jek ty vios nei gia mos prie žas tys už si mirš ta.79 Kaip ir vi si tvir ti žmo nės stip ry bės mo ky-
to ja ieš ko jo dar be.  „Rei kia, kad tau pri pa žin tų vi di nę tei sę mo ky ti ir auk lė ti, – mąs to 
mo ky to ja. – Jei at si sto jęs prieš kla sę ma tai ta ve ger bian čias, ta vi mi ti kin čias drau giš kas 
akis, iš kart pa ti ki sa vo dar bo sėk me, ne be jau ti jo kio nuo var gio, už val do no ras kuo grei-
čiau per duo ti mo ki niams, ką esi su kau pęs“.80

Veik da vo ap lin ki nius ir kaip as me ny bė. Ko le gos ją ger bė  už kuk lu mą ir už 
prin ci pin gą ne pa kan tu mą blo giui. Bu vę mo ky to jos mo ki niai pui kiai pri si me na ir to kį 
mo ky to jos žvilgs nį, nuo ku rio kais ta vei dai ir au sys ir no ri si skra džiai že mę pra smeg ti. 
Bu vu si jos mo ki nė Dai va pri si me na:

„… Ne ti kė tai vie ną pa mo ką mo ky to ja pra dė jo pa sa ka. Iš sun kiai tvar do mo jau-
du lio su pra to me, kad tai ne sa vo tiš kas pri ėji mas prie nau jos pa mo kos te mos, o kaž kas 
at si ti ko. Ne pri si me nu nei pa sa kos tu ri nio, nei mo ra lo, tik nu leis tas vi sų gal vas, di džiu-
lę gė dą ir ben dros kal tės su vo ki mą…“

Ar tik ne nuo jau ta, kaip ko kio je si tu a ci jo je pa si elg ti, ko kį žo dį su ras ti, ir ap-
spren džia pe da go gi nį meist riš ku mą.

Mes di džiuo da vo mės mo ky to jos su ge bė ji mu ne su reikš min ti di rek to rie nės sta tu-
so ko lek ty ve. Ži no jo me daug prie šin gų pa vyz džių.

Li ki mas jai ne gai lė jo sun kių iš ban dy mų: ne te ko dvie jų sa vo vai kų. Vie nas mi rė 
tik už gi męs, ki tą sun ki li ga at ėmė jau pa au gu sį. Ta čiau ne gan dos šei mo je jos ne pa-
lau žė. Duk rą Vi li ją au gi no darbš čią ir at sa kin gą. Kai pa ti su sir go sun kia li ga ir, ne-
no rė da ma bū ti naš ta ar ti mie siems, iš ėjo iš šio gy ve ni mo, mes ne abe jo jo me, jog tai 
ap gal vo tas po el gis. Tik nie kas ne ži no, ka da jis bu vo pri im tas – sil pnu mo ar stip ry bės 
va lan do mis...

1977–1978 m. m. mo kyk lo je mo kė si 202 mo ki niai, vei kė 3 pra il gin tos dar bo 
die nos gru pės. Jo se moks lei viai ruoš da vo pa mo kas, spor tuo da vo. Ne tu riu duo me nų, 
nuo ka da mo kyk lo je pra dė jo veik ti tos gru pės, bet, at ėju si dirb ti 1971 m., jas jau ra-
dau, o iki 1963 m. (bai giau mo kyk lą) jų dar ne bu vo.

No riu kiek pla čiau pa ra šy ti, kaip mo kyk lo je bu vo vyk do mas 1958 m. įsta ty mas 
dėl mo kyk los ry šio stip ri ni mo su gy ve ni mu. Mo ky mą rei kė jo de rin ti su dar bu. Ta čiau 
kai gy ve ni mą ban do ma kur ti pa gal įsta ty mus ar in struk ci jas, sun ku iš veng ti per len ki-
mų.

Ki tais me tais vi sai abi tu rien tų kla sei bu vo pa siū ly ta pa si lik ti kai me ir dirb ti 
ūky je. Pla čiau apie tai sa vo pri si mi ni muo se ra šo pro fe so rė D. Klum by tė. Štai ką apie 
mi nė tą įvy kį pa pa sa ko jo bu vęs tos kla sės mo ki nys, da bar tei si nin kas, Kęs tu tis Ša ba nas: 
„Man at ro do, kad mo kan tis vie nuo lik to je kla sė je, ra jo no švie ti mo sky riaus ini cia ty va 
bu vo sie kia ma, kad po abi tū ros eg za mi nų vi sa mū sų kla sė ei tų dirb ti į ko lū kį ir gy-
79 Ten pat.
80 Ten pat.
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ven tų, jei ne klys tu, Blauz džiū nų kai me. Kiek pri si me nu, ma no tė vas  pa si sa kė prieš šį 
su ma ny mą. Aš, be abe jo, tuo me tu vei kia mas jau nat viš ko mak si ma liz mo, pa si pik ti nau 
tė vų spren di mu, nes ne su vo kiau, koks tai ab sur das, ko kia ne są mo nė“. Tai gi mū siš kiai 
ne pa klu so agi ta ci jai ir iš si skirs tė po Lie tu vos aukš tą sias ir ki tas mo kyk las.

Spau da daug ir su en tu ziaz mu ra šė apie ki tų mo kyk lų mo ki nius, ku rie nu ė jo 
dirb ti į ūkius. Ta čiau tas mui lo bur bu las grei tai spro go: žmo gus juk ne ga li pa gal ko-
man dą rink tis gy ve ni mo ke lio.

1962–1963 m. m. bu vo suor ga ni-
zuo tos ga my bi nės kla sės. Joms va do va vo 
mo ky to jos M. Ša pa lai tė, K. Ab liau liū nai-
tė-Ga tu lie nė, R. Če pu tie nė, V. Ape ra vi-
čie nė, D. Šim ku vie nė. Tas kla ses še fa vo 
Čia pa je vo var do ko lū kis. Jis su da ry da vo 
są ly gas at lik ti prak ti ką. Ūkio spe cia lis tai 
dės tė me cha ni za ci ją, gy vu li nin kys tę ir ag-
ro no mi ją. Šeš ta die nis bū da vo prak ti kos ko-
lū ky je die na. Ko lū kis duo da vo trans por tą 
iš vy koms. 

Pir mo ji ga my bi nė kla sė mo kyk lą 
bai gė 1964 m. Mi nė tos kla sės gy va vo ne-
il gai. Per va sa ros atos to gas ūkiuo se dir bo 
ga my bi nės bri ga dos. Su ko lū kiais bu vo 
su da ro mos su tar tys. Jų spe cia lis tai glo bo jo 
bri ga das, va do va vo ban dy mams. Jo se dir bo vy res nių kla sių mo ki niai. Jau nes ni moks-
lei viai dirb da vo mo kyk los ban dy mų skly pe, rink da vo vais ta žo les. 

1979–1980 m. m. bu vo įves tas pro fi  li nis mo ky mas. Ša lia dirb tu vių ir bui ties 
ka bi ne to mo kyk los ben dra bu ty je bu vo įkur tas pro fi  li nis trak to riaus, o fer mo je – gy vu-
li nin kys tės ka bi ne tai. Pa vy ko pri kal bė ti jau ną ūkio spe cia lis tą Ze no ną Ka ni šaus ką, nuo 
1980–1981 m. m. jis ta po ga my bi nio mo ky mo meist ru ir dės tė mi nė tą dis cip li ną. Įren-
gė trak to riaus ka bi ne tą. Vai ki nu ko bū ta darbš taus. Pa žiū rė ti ka bi ne to at va žiuo da vo 
ki tų mo kyk lų mo ky to jai. Bai gę trak to riaus 
kur są, moks lei viai ga lė da vo lai ky ti eg za mi-
nus ir įsi gy ti trak to ri nin ko tei ses. 

Gy vu li nin kys tę dės tė mo kyt. V. Ape-
ra vi čie nė. Gy vu li nin kys tės ka bi ne tą ji bu-
vo įren gu si ko lū kio fer mo je.

Pro fi  li nis mo ky mas iš si lai kė apie de-
šimt me tį. 

To kius dar bi nio mo ky mo ke lius te-
ko iš vin giuo ti mo kyk lai. Ir kiek vie ną iš jų 
ly dė jo vi sų taip ne lau kia mos ru de ni nės tal-
kos. Sa vai tė mis ne bū da vo pa mo kų: vyk da-
vo me į ko lū kius pa dė ti nuim ti der lių. Štai 
iš trau ka iš 1978–1979 m. m. pe da go gų ta-

„Na gi, im kit, pa si skai ty kit“, – pa siū lė pir-
mos ga my bi nės kla sės moks lei vis 

m. sin ke vi čius... ta čiau kar vu tėms, ma-
tyt, rei kė jo ko ki to...

 Nuo trau ka iš M. Sin ke vi čiaus al bu mo. 
Au to rius ne ži no mas

mo ky to ja v. ape ra vi čie nė ir moks lei viai 
fer mo je at lie ka ga my bi nę prak ti ką. 

Nuo trau ka iš „Mo kyk los is to ri jos“. 
Au to rius ne ži no mas
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ry bos po sė džio: „Pir mas tri mest ras bu vo ne leng vas ir mo ki niams ir mo ky to jams. Daž-
ni lie tūs, blo gi orai at si lie pė ne tik že mės ūkiui, bet ir mo ki nių ži nioms. Te ko pa dir bė ti 
tal ko se. Lie tu vių k., ma te ma ti kos ir ki tų da ly kų mo ky to jams su si da rė daug sun ku mų 
ei nant pro gra mi nę me džia gą“.

Tą pa tį ga li ma pa sa ky ti apie vi sų moks lo me tų pir muo sius tri mest rus. Tik ūkiuo-
se dirb tų die nų skai čius pri klau sė nuo oro są ly gų: kuo blo ges nis ru duo – tuo dau giau 
tal kų. Mo ki niai tal ki nin kau da vo ir pa va sa riais. Daž niau siai rink da vo ak me nis. Tal ki nin-
kau da vo ir moks lei viai, ir stu den tai, ir net mies tų įstai gų dar buo to jai.

Tuo me tu at ro dė, kad taip ir rei kia: dar bo daug, ko lū kio dar buo to jai ne spė ja. Ta-
čiau Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę ir že mę pra dė jus dirb ti ūki nin kams, nė vie nam 
iš jų ne be pri rei kė tal kų.

Mo ki niai tvar kė ir mo kyk los ap lin ką, vi soms kla sėms bū da vo pa skir tos veik los 
zo nos. Pri rei kus tvar ky da vo ir kla ses, ir ko ri do rius.

Ta čiau tu ri me pri pa žin ti, kad moks lei viai bū da vo už im ti, ma žiau nu si kals da vo, 
ne bu vo nie ki na mo po žiū rio į pra stes nį ne kva li fi  kuo tą dar bą dir ban tį žmo gų. Ta čiau  
dar bo bu vo tiek daug, ir jis ne bu vo svar bus. Ver ty be dar bas ta po da bar, kai gy ve na me 
rin kos są ly go mis. Na, o mi nė ti ne ga ty vūs da ly kai kei sis ta da, kai, ta pę rin kos ša li mi, 
iš siug dy si me ir vi di nę kul tū rą bei tin ka mas ver ty bes.

1980–1981 m. m. mo ky to jai mo kyk los ak tų sa lė je.
Iš kai rės sė di: V. Ape ra vi čie nė, O. Vi li mai tė, L. Bal čiū nie nė, A. Če pu tis, S. Sin ke vi čie nė, 

D. Šim ku vie nė, S. Vir ši lie nė, A. Vir ši la. Ant ro je ei lė je: E. Bui vie nė, I. Ge ce vi čie nė, 
S. Ve nis lo vie nė, Z. Ka ni šaus kas, D. Sek mo kie nė, J. Ra gu lie nė, G. Kai ka rie nė, V. Ši vic kai tė

Daug dė me sio tuo me tu bu vo ski ria ma ka ri niam-pa trio ti niam auk lė ji mui. Sep-
tin to jo de šimt me čio pra džio je į ug dy mo pla nus bu vo įra šy tas ka ri nis pa ren gi mas. 
Įsteig tas ka ri nio pa ren gi mo va do vo eta tas. Pir ma sis ka ri nis va do vas bu vo J. Bag do nas. 
Po jo dir bo E. Ba je lis, V. Kur lys, A. Pa ške vi čius, B. Dan ta, V. Bal tra mai tis. Vy ko ka ri-
nio pa ren gi mo pa mo kos, bu vo įreng ta šau dyk la, tin ka mai įreng ta pa tal pa šau tu vams 
lai ky ti. 
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apie 1958–1960 m. ka ri nio pa ren gi mo pa mo ka. Iš kai rės: V. Ka za kai tis, S. Šniuo lis, 
V. Ser va, K. Ša ba nas, Z. Ra ma naus kas, A. Ru dis, Ž. Gry nius, S. Žu kaus kas. 

Nuo trau ka iš K. Ša ba no al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Ka ri nis-pa trio ti nis auk lė ji mas vy ko per pio nie rių ir kom jau ni mo or ga ni za ci jas. 
Mo kyk los is to ri jo je ra šo ma, kad bu vo ren gia mas ka ri nis žai di mas „Žai bas“. Jo me tu 
pio nie riai ėjo į miš ką. Mo ki niai tu rė jo at ras ti pa slėp tas vė lia vė les ir gra na tas. Pas kui bu-
vo ku ria mas lau žas. Ap link jį mo ki niai šok da vo, dai nuo da vo dai nas, žais da vo (Mokyk-
los istorija, p. 54). Bu vo ir ka ri nis žai di mas „Ere liu kas“.

Kai mo vai kai vi sa da mė go spor tuo ti. Net ta da, kai ne bu vo įreng to sta dio no, 
ne bu vo spor to sa lės. Pa mo kos va sa rą vyk da vo lau ke, o žie mą – ko ri do riuo se. Vie nu 
me tu net ak tų sa lė bu vo pri tai ky ta kū no kul tū ros pa mo koms ves ti.

De ja, ne pa vy ko iš si aiš kin ti, kas spor ta vo mo kyk los ak tų sa lė je... Nuo trau ka iš V. Bal čiū nie-
nės al bu mo, fo to gra fuo ta apie 1964–1965 m. m.  Au to rius ne ži no mas
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2010 m. mo kyk los spor to sa lė je – tra di ci nis va sa rio 16-osios krep ši nio tur ny ras
Nuo trau kos au to rė – I. Gy ly tė

2011 m. spor ti nė mis var žy bo mis va sa rio 16-ąją ruo šia si pa mi nė ti ir 
pra di nių kla sių mo ki niai. Nuo trau kos au to rė – I. Gy ly tė

Kū no kul tū ros mo ky to jais yra dir bę V. Gal kus, J. Kelp ša, S. Gry baus kas, S. Ga-
liaus kai tė, R. Bal čiū nas.
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Pra dė jus dirb ti S. Ga liaus kai tei, įvai res nis ta po spor-
ti nis gy ve ni mas. Ji pa ti bu vo ge ra gim nas tė, to dėl tiek ber-
niu kai, tiek mer gai tės no riai lan kė gim nas ti kos tre ni ruo tes, 
vė liau pa si ro dy da vo sce no je, at lik da vo įvai rius gim nas ti kos 
pra ti mus, šok da vo su kas pi nais.

Tik nuo 1982 m. vai kai pra dė jo spor tuo ti nau jo je spor-
to sa lė je. Są ly gos, ži no ma, bu vo daug ge res nės. 

O nuo 1962 m. į mo kyk lą at ėjo Min dau gas Vo sy-
lius. Jo vai kys tės pa tir tis, o gal ir vi sas gy ve ni mas ver tas 
plunks nos. 1931 m. gi mė gre ti ma me Žei me lio mies te ly je. 
1941 m. bai gė Vi du gi rių pra di nę mo kyk lą. „Tais pa čiais me-
tais iš vy kau į Pa lan gos pio nie rių sto vyk lą. Pra si dė jus ka rui, 
bu vau eva kuo tas į Gor kio sri tį, Sčal kų vai kų na mus. Iš ten 

pas tė vus grį žau 1944 m. spa lio 21 d.“, – apie tuos me tus ra šė sa vo au to biog ra fi  jo je.81 
Pri si me nu, kad jis, pa sa ko da mas mo ki niams apie tai, ką te ko pa tir ti, kai bom bar da vo 
sto vyk lą, apie gy ve ni mą to li nuo na mų, nu brauk da vo šykš čią vy riš ką aša rą. Žiau rūs ka-
ro pra džios vaiz dai bei gy ve ni mas to li nuo tė vų pa li ko ran dą de šimt me čio są mo nė je.

M. Vo sy lius, dir bęs Kriu kuo se apie 13 me tų, su ju di no moks lei vių ir vi so mies te-
lio spor ti nį gy ve ni mą. Tai bu vo pa trauk li ir ne vie na reikš miš kai ver ti na ma as me ny bė: 
moks lei viai jį my lė jo, nes jis la bai daug lai ko pra leis da vo su jais, o mo ky to jai ne ga lė jo 
jam at leis ti  kai ku rių po el gių. Ka dan gi te ko pa bū ti ir vie nų ir ki tų vie to je, ma nau, 
kad ir vie ni, ir ki ti bu vo tei sūs. Ta čiau nie kas ne nu gin čys, kad jis bu vo iš skir ti nė as me-
ny bė, pa trauk li, tu rė ju si di de lę įtai gą, my lė ju si spor tą ir daug ką jam au ko ju si. Be to, 
tai bu vo ga bus me nui žmo gus. Pri si me nu jo pieš tas de ko ra ci jas kaž ku riam mo ki nių 
spek tak liui. Jo sū nus, ir gi Min dau gas Vo sy lius, Lie tu vo je ži no mas kaip ki no fi l mų pro-
diu se ris.

„La biau siai mėgs ta ma spor to ša ka mo kyk lo je – krep ši nis. 1973-ie ji – šios spor to 
ša kos su kles tė ji mo me tai. <...> Šiuo me tu tik rai ne ma ža ge rų žai dė jų: K. Kan ce vi čius, 
V. Ber no tas, S. Šle pi kas, S. Ra ma nov skis. Mer gi nų ko man do je: N. Kes te ry tė, J. Sta še ly-
tė, A. Kan ce vi čiū tė, S. Šim ku tė. <...>Tuo me tu mo kyk lo je bū ta ir ge rų leng va at le čių: 
S. Ra ma nov skis, K. Kan ce vi čius, S. Bu čas, A. Kan ce vi čiū tė, J. Sta še ly tė. Jie gar sė jo ne 
tik mo kyk lo je, bet ir už jos ri bų“, – ra šo ma „Mo kyk los is to ri jo je“ (p. 49–50).

Mo kyk lo je bu vo ren gia mos te ni so, šaš kių ir ki to kios var žy bos. Jų bū da vo daug 
ir įvai rių. 1977 m. pir mą kar tą su reng tos biat lo no var žy bos. Jas or ga ni za vo ka ri nio pa-
ren gi mo mo ky to jas A. Pa ške vi čius. Po pu lia rus mo kyk lo je bu vo ir sli džių spor tas, ypač 
kol ne bu vo spor to sa lės.

Mo kyk lo je vi suo met bu vo mo ki nių, be si do min čių tu riz mu. 1972 m. jau nu čių 
ko man da, va do vau ja ma mo ky to jas M. Vo sy liaus, par si ve žė ne ma žai di plo mų.

Sa vo pėd sa kus mo kyk los spor ti nia me gy ve ni me pa li ko ir mo ky to jai A. Brie dis 
bei B. Dan ta, šiuo me tu kū no kul tū ros mo ky to ju dir ban tis D. Mi lak nis.

Mo kyk lo je dir bu sius mo ky to jus var gu ar pa vyk tų iš var dy ti vi sus. Kai ku rie dir-
bo la bai trum pai. Ki ti li ko Kriu kuo se, ta po vie ti niais, pa au ko jo sa vo gy ve ni mą mies te-
81 Mo kyk los ar chy vas.

min dau gas vo sy lius
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liui, dar bus – mū sų mo kyk lai. Tai iš si la vi nę žmo nės, da rę įta ką mies te lio ben druo me-
nės mik ro kli ma tui. Kai ku riuos vy res nės kar tos mo ky to jus mi nė jau anks čiau. 

1965 m. mo kyk los krep ši nin kai ir mo ky to jas m. vo sy lius. 
Nuo trau ka iš mo kyk los al bu mo.  Au to rius ne ži no mas

pir ma sis moks lei vių est ra di nis an sam blis. so lis tė – Z. ir gar dai tė. 
va do vas – an ta nas vir ši la. Nuo trau ka iš E. Ru die nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Il ges nį lai ką Kriu kuo se dir bo mu zi kos mo ky to jai An ta nas Vir ši la, Ar vy das 
Mar cin ke vi čius, Lai ma In driu lie nė, Faus ta Už ku rai tie nė da bar – A. Gruo dis. Lie tu-
vių kal bos mo kė Ka zė Si mo nai ty tė, Eu ge ni ja Lu ko še vi čiū tė, Vik to ri ja Bal čiū nie nė, 
Zi ta Sū rie nė, Ni jo lė Au la se vi čie nė,  Ele na Bui vie nė, Edi ta Mi ra vi čiū tė, Sta sė Sin ke-
vi čie nė da bar – Lai ma Ka siu lie nė ir Li gi ta Eit ke vi čie nė. Ma te ma ti kos – Do bi lė Ka-
man taus kai tė, Kos tė Ga tu lie nė, Fe li ci ja Žvirgž die nė, Ele na Ru die nė, Da nu tė Sek mo-
kie nė da bar – Ire na Kenz gai lie nė. An glų kal bos – Ste fa ni ja Ra man čio nie nė, Ru fi  na 
Nar vy dai tė-Baikš tie nė, Hel ma Ba kū nie nė, šiuo me tu – Ja ni na Ra gu lie nė ir O. Šve-
die nė, ru sų kal bos – An ta nas Ba ra naus kas, Da nu tė Klum by tė, Al do na Stroc ky tė, An-
ta nas Če pu tis, Ste fa ni ja Ado mai tie nė, Gra ži na Kai ka rie nė, Liud mi la Bal čiū nie nė, da-
bar – Ona Šve die nė, fi  zi kos – Re gi na Če pu tie nė, Ele na Ru die nė, Vac lo vas Mar ti nai tis, 
dabar – G. Kardušienė, bio lo gi jos – Va le ri ja Ape ra vi čie nė, Sau lius Si dab ras, Re na ta 
Vai nei ky tė, da bar – G. Kar du šie nė, che mi jos – Da nu tė Šim ku vie nė, Ste fa Gri ga liū-
nie nė, Re na ta Vai nei ky tė, da bar – D. Ru pu le vi čie nė, is to ri jos – Juo zas Par na raus kas, 
Mar ga ri ta Ša pa lai tė, Aus ma Kup čiū nai tė, Vi li ja Ši vic kai tė, Vi ta li ja ir Vy das Nar vi dai, 
Li na Uli nie nė, da bar – R. Ivaš ke vi čie nė, pra di nė se kla sė se dir bo Auš ra Če pu tie nė, Ire-
na Ge ce vi čie nė, Jo vi ta Ber tu lie nė, Da lė Ve ren kie nė, te be dir ba Ona Sur vi lie nė, Ilo na 
Gi ly tė, Jo lan ta By tau tie nė, Skaid ra Bag do na vi čie nė. Vi sų ne su mi nė si.

1984–1985 m. m. rug sė jo pir mo ji. Iš kai rės: Z. Ka ni šaus kas, D. Sek mo kie nė, S. Sin ke vi čie nė, 
O. Vi li mai tė, J. Ra gu lie nė, A. Vait ke vi čie nė S. Kaz laus kie nė, A. Če pu tis, A. Va lan čiū tė, 
V. Ape ra vi čie nė, A. Vir ši la, D. Bal čiū nie nė, R. Če pu tie nė, S. Ve nis lo vie nė, S. Vir ši lie nė, 

E. Ru die nė, D. Šim ku vie nė, E. Bui vie nė, A. Mar cin ke vi čius

Dirb ti mo ky to jais į sa vo mo kyk lą su grį žo Ele na Ba jo riū nai tė-Ru die nė, Ona Vil-
ma nai tė-Sur vi lie nė, Ire na Šle pi kai tė-Ge ce vi čie nė, Sta sė Tik niū tė-Sin ke vi čie nė, Jo vi ta 
Juo zai ty tė-Ber tu lie nė, Ilo na Gy ly tė, Jo lan ta Pin tu ly tė-By tau tie nė, Ire na Gal ku tė-Kenz-
gai lie nė.
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1996 me tai, mo kyk los ju bi lie jus. Bu vę mo ki nės, da bar mo ky to jos, pa si ruo šę dai nuo ti 
tra di ci nę  abi tu rien tų iš leis tu vių dai ną: „Ne liū dėk, mo tu le, kad ke liai vi lio ja...“. 

Iš kai rės: J. Ber tu lie nė, E. Ru die nė, G. Dū die nė (sek re to rė), S. Sin ke vi čie nė, I. Ge ce vi čie nė, 
I. Gy ly tė, O. Sur vi lie nė. Nuo trau kos au to rė – G. Vičie nė

1979 m. pa sta ty tas nau jas mo kyk los 
ben dra bu tis.pa sta to  pri ėmi mo me tu. 
Iš kai rės: Jo niš kio raj. švie ti mo sky riaus 
ve dė jas A. Li džius, mo kyk los di rek to rius 
A. Če pu tis, Čia pa je vo var do ko lū kio pir-
mi nin kas V. Šle ko nis, Kal vių pa grin di nės 

mo kyk los di rek to rius A. Gry baus kas ir kt. 
Nuo trau ka iš A. Če pu čio al bu mo. Au to-

rius ne ži no mas

Daug me tų mo kyk la tu rė jo ben dra bu tį (se niau va di no me in ter na tu). Jau mi nė-
jau, kad il go kai auk lė to ju ja me dir bo An ta nas Bu kaus kas. Kol ne va ži nė jo marš ru ti niai 
au to bu sai, no rin čių gy ven ti ben dra bu ty je bu vo daug: ne vi sų pra šy mus ir pa ten kin da-
vo. Tie, ku rie ne gau da vo vie tos ben dra bu ty je, iš si nuo mo da vo kam ba rius ar šiaip kam-
pe lius pas vie tos gy ven to jus.

Te ko gy ven ti ben dra bu ty je, kai auk lė to ju dir bo A. Bu kaus kas. Tur būt ne leng va 
jam bu vo su val dy ti vi są bū rį ne nu ora mų. O ir pri si gal vo da vo me vis ko. Ta čiau iš dai gos 
bu vo ne pik tos, bent taip mums at ro dė. 

Tuo me tu, kai mes mo kė mės, ne ga lė jo me nė pa gal vo ti apie tai, kad mer gai tės 
ga lė tų pa si da žy ti lū pas, ant akius... Gra žu bu vo tai, kas na tū ra lu. Na, bet mo te rys yra 
mo te rys, kad ir ma žos. Pri si me nu, kar tą mū sų Ge nu tė ėmė ir pa si da rė „ma kia žą“. Dėl 
sa vęs, ži no ma, na, gal dar dėl drau gių. Ta čiau... at si vė rė du rys ir į kam ba rį įė jo auk lė-
to jas A. Bu kaus kas. Aki mo ju Ge nu tė at si dū rė po lo va. Si tu a ci ja bu vo ko miš ka... Auk-
lė to jas nie kaip ne ga lė jo su pras ti, ko dėl Ge nu tė ne len da iš pa lo vio... Taip ir kal bė jo si 
apie rei ka lus: vie nas sė dė da mas ant kė dės ir sa vo tar me vis pri min da mas: „Vo, Gie ne, 
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iš lįsk“, o ki ta, lin dė da ma po lo va. Ne su pras tų tos si tu a ci jos da bar ti nės pa aug lės, ne su-
pras tų...

Kai gir džiu kal bant, kad nė ra ge rai, kai vai kai anks ti iš ei na iš šei mų, kad tai ga li 
baig tis blo gai, vi sa da pri si me nu, jog ben dra bu ty je ap si gy ve nau vos bai gu si pra di nę mo-
kyk lą. Gal tai ir nė ra ge riau sias va rian tas, ta čiau di džiau sia bė da ne ta. Jei gu ži nai, kad 
esi my li mas, kad ta vęs lau kia grįž tan čio, kad na muo se jau di na si dėl ta vo ne sėk mės ir 
džiau gia si, kai pa si se ka, tas ži no ji mas ne lei džia tau nu klys ti, nu vil ti na miš kių. Ben dra-
bu tis čia, ko ge ro, nie kuo dė tas...

Da bar vi si mū sų vai kai gy ve na šei mo se. Kiek vie ną ry tą gel to na sis au to bu siu kas 
juos at ve ža į mo kyk lą, po pa mo kų par ve ža na mo. Ir tai šau nu. Ta čiau ga na daž nai kla sė-
je ma tau pa var gu sias, pa rau du sias kai ku rių sa vo mo ki nių akis ir ži nau, kad ši ą nakt vėl 
ne mie go ta, kad tė vas (kar tais ir ma ma) gė rė, siau tė jo, gra si no, va rė iš na mų... O to kių 
šei mų šiuo lai ki nia me kai me ne vie na. To kie vai kai ne tu ri į ką at si rem ti, ne tu ri są ly gų 
pa ruoš ti pa mo kas, pail sė ti... Ir jiems ben dra bu čiai bū tų šio kia to kia iš ei tis. Ypač ta da, 
kai juo se dir ba my lin tys vai kus mo ky to jai.

To kia bu vo ne il gai pas mus dir bu si ben dra bu čio auk lė to ja Sta sė Jo nai tie nė ir 
daug me tų šiam dar bui pa sky ru si Ste fa ni ja Ado mai tie nė. Il gai ji dir bo se na ja me, o vė-
liau ir nau ja ja me ben dra bu ty je.

Da lis moks lei vių be ben dra bu čio auk lė to jos S. Ado mai tie nės, ma tyt, ne la bai 
įsi vaiz duo tų mo kyk li nių me tų. Be jos pa mo ky mų, be rū pes čio pil nų ato dū sių, be pa-
mo kų ruo šos, be ma žų šven čių... Ji juk ne sa ky da vo ei nan ti į dar bą, sa ky da vo: „Ei nu į 
„fa ter lan dą“... Su dė tin gi po ka rio mo ky to jos me tai vie no je Ra sei nių ra jo no pra di nė je 
mo kyk lo je, ku rio je die ną į tro bą at ei da vo „mies tas“, o nak tį – „miš kas“, iš mo kė to le ran-
ci jos, kan try bės, at lai du mo.

Nuo 1978–1979 iki 1991–
1992 m. m. už kla si nio dar bo or ga ni-
za to re dir bo Liud mi la Bal čiū nie nė. 
Tik po rą me tų, kol au gi no sū nų, ją pa va-
da vo V. Bal tra mai tis.

L. Bal čiū nie nė dir bo su di de le 
ener gi ja ir en tu ziaz mu: dar bas vi jo dar bą, 
min tis – min tį, idė ja – idė ją. Ji ne mo kė-
jo dirb ti iš lė to... Nuo lat pra dė da vo ko kį 
nors nau ją dar bą, pla nuo da vo ke lio nę ar 
dar ką nors. Or ga ni za vo iš vy kas, eks kur si-
jas moks lei viams ir mo ky to jams. Tuo me-
tu daug žy mių vie to vių ap lan ky ta: Kau ka-
zas, Kry mas, Už kar pa tė, Vi du ri nė Azi ja, 
Lat vi ja, Es ti ja, Mins kas, Bres tas, Ki je vas, 

tuo me ti nis Le ning ra das, Ji ir pa ti mė go ke liau ti, ir mus tuo no ru už krės da vo.
Kai paskutiniame praėjusio amžiaus dešimt me tyje buvo panaikintas užklasinio 

darbo organizatoriaus etatas, L. Balčiūnienė dar kurį laiką dirbo rusų kalbos, etninės 
kultūros, etikos mokytoja. Rusų kalbos pamokų skaičius mažėjo, ypač kai mokykla 

s. ado mai tie nė – ben dra bu ty je su mo ki-
niais. Nuo trau ka iš jos al bu mo. 

Au to rius ne ži no mas
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tapo pagrindine. Labai mylėjo etninę kultūrą, tačiau 
nuslūgus tautiškumo bangai ir šioje srityje atsirado 
pokyčių. 

Vėliau mokytojos L. Balčiūnienės šeima įsi kū-
rė Joniškyje, o ji pradėjo dirbti Skaistgirio vidurinėje 
mokykloje. Užklupta sunkios ligos, nepasidavė, 
tikėjo nugalėsianti. Deja. Paliko mus 2011m. spalio 
mėn. Palaidota Pakruojo kapinėse.

La bai ryš kiai iš eks kur si jos į Mask vą at min tin 
įsi rė žė le gen di nės fi  na li nės rung ty nės tarp Lie tu vos 
„Žal gi rio“ ir Mask vos CSK. Le gen di nės to dėl, kad 
„Žal gi ris“ tais me tais pir mą kar tą įvei kė CSK. Pri si-
me nu, kad ne dve jo da mi pir ko me bi lie tus į  var žy bas, 
vy ku sias va ka re, nors lan ky da mi žy mias Mask vos vie-
tas, mu zie jus, per die ną jau bu vo me pa var gę. Iš tie sų 
„Žal gi rio“ lai mė ji mai tais me tais bu vo šis tas dau-
giau ne gu per ga lės... Iš spor to rū mų ėjo me di džiuo-
da mie si sa vo ša li mi: ne to kie mes jau ir ma ži...

At min ty je iš li kę daug vi so kių ren gi nių: pri va-
lo mų ir pa čių su gal vo tų. Il giau siai ir at sa kin giau siai 
ruoš da vo mės tra di ci niams ren gi niams: Rug sė jo 1-ajai, bu vu sių abi tu rien tų su si ti ki-
mui, pas ku ti nia jam skam bu čiui ir iš leis tu vėms. Tra di ci nės krikš čio niš kos šven tės Ka lė-
dos ir Ve ly kos bu vo šven čia mos šei mo se, o mo kyk lo je jas per va din da vo me pa va sa rio 
ar mar gu čių šven tėm. Ir ri den da vom kiau ši nius...

In ter na cio na li niam klu bui il gą lai ką va do va vo an glų kal bos mo ky to ja J. Ra gu lie-
nė. Moks lei viai su si ra ši nė da vo su ki tų tau ty bių mo ki niais, ruoš da vo su si ti ki mus. Gai-
la, kad mo ky to jos an glų kal bos ži nių ne la bai rei kė jo: drau gų ieš ko da vo me tik Ta ry bų 
Są jun go je. Į už sie nį pa tek ti bu vo sun ku. Ne bent į ar ti mą jį: Len ki ją, Če kos lo va ki ją, 
VDR, Ru mu ni ją... Grį žę iš ten pa sa ko jo, jog ano se ša ly se žmo nės gy ve na ge riau ne gu 
pas mus.

1985–1986 m. m. ra jo no mo ky to jų tu ris ti nia me są skry dy je mū sų me ni nė pro gra ma bu vo 
pri pa žin ta ge riau sia. Nuo trau ka iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

6-ojo de šimt me čio pir mo ji pu sė. 
mar gu čių šven tė. 

Nuo trau ka iš S.Sin ke vi čie nės al bu-
mo. Au to rius ne ži no mas
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Gi lus, įky rus, pil kas ru duo. kas dien tie pa tys dar bai ir rū pes čiai, nuo bo-
dūs, se ni. at ro do, nie ko ge ro ne be įvyks, nie ko ne at si tiks, nie kas ne nu ste bins. su 
pil kom min tim ir gu lu, ir ke liu...

Įky riai, mo no to niš kai nu bir bė ry ti nis skam bu tis. pra plė šiu akis. kaž koks 
ne įpras tas bal tu mas švys te li pro užuo lai dos kraš tą. Šo ku iš lo vos, o šir dis taip 
ir šok te li į vir šų. snie gas! pir ma sis! Bal tas ge ru mas pa skli do ma ny... vieš pa tie, 
kaip ge rai! Nu si ne šiu į kla sę.

Vėl ne pri klau so mi... (1990–2012 m.)

Po il gų stag na ci jos me tų pa ju to me, kad le dai pa ju dė jo... At si ra do ne įpras tai di-
de lis su si do mė ji mas vi suo me ni niais ir po li ti niais įvy kiais. Pra si dė jo lai ko tar pis, ku rį 
pa va di nom At gi mi mu.

At gi mi mo me tais la bai gra žiai skam bė jo tau tiš ka, fol klo riš ka gai da (kaip ir tau ti-
nės mo kyk los idė ja). Aša ros kau pė si aky se, kai klau sė mės L. No rei kos skai to mų teks tų 
(apie tai jis pri si me na vie no je sa vo kny go je). O jei gu pa si sek da vo pa tek ti į su si ti ki mą 
su Just. Mar cin ke vi čium, tai at ro dy da vo, jog il gam už teks ir mei lės, ir ti kė ji mo, ir vil-
ties. 

Bu vo ge ra, kai vi si kar tu dai na vo me lie tu viš kas dai nas, trau kė me Tau ti nę gies-
mę. Ge riems dar bams ska ti no tas vie ny bės jaus mas.Ge rai, kad sten gė mės at sta ty ti tai, 
kas bu vo su griau ta apie mus ir mu my se. Tai, ma tyt, tuo me tu ir bu vo svar biau sia.

Tais me tais mo kyk lo je bu vo or ga ni zuo ja mos liau diš kos va ka ro nės, skam bė jo 
mo ky to jų ir mo ki nių et no gra fi  nio an sam blio dai nos... Sto vė jom Bal ti jos ke ly prie 
Pa sva lio ir jau tė me to kį di de lį ben dru mą su vi sais ten bu vu siais. Skai tė me ei les prie 
Kriu kuo se at sta ty to ne pri klau so my bės pa min klo ir klau sė mės drą sios R. Ozo lo kal bos. 
Vi sa tai bu vo taip reikš min ga ir svar bu...

Di dy sis ai rių ra šy to jas  Ber nar das Šo sa kė, kad „svei ka tau ta ne jau čia sa vo tau tiš-
ku mo, kaip svei kas žmo gus ne jau čia, kad jis tu ri kau lus“. Mes ne bu vo me svei ki, mes 
sir go me so pu lin ga tau tiš ku mo li ga su vi so mis jos kom pli ka ci jo mis…

Nie ka da ne si jau tėm to kie di de li, to kie svar būs da bar ty je ir kar tu to kie ma ži ir 
ne reikš min gi sa vo pra ei ti mi. Ma no ji po ka rio kar ta, ne ma čiu si ki to kio gy ve ni mo, kiek 
su tri ko, pa si ju to ne jau kiai. Ir nu ste bo, kad jau ne be rei kia kal bė ti Ezo po kal ba, taip 
ne blo gai iš mok ta per il gus dar bo mo kyk lo je me tus. Bu vo sma gu ir ne ti kė ta, kad ga li 
sa ky ti, ką gal vo ji, ga li abe jo ti ir ne pri tar ti. Ir kal bė ti tie siai švie siai:

„La biau siai šian die no je ver ti nu at vi ru mą, – ra šiau tuo me tu. – Vie no kios ar ki-
to kios ta vo min tys – dės tyk jas, at si ras ir to kių, ku rie su pras. Ir kar tu la bai skau džiai 
pa ju to me, kad ge riau sius me tus pra gy ve no me kaž kaip ne taip. Štai vie na ra jo no li tu a-
nis tė liūd no kai pa juo ka vo:

– Taip no rė čiau da bar iš ei ti į pen si ją.
– ?
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1989 m. ro mu al das ozo las kal ba at sta ty to Ne pri klau so my bės pa min klo ati da ry mo 
šven tė je. Pir ma me pla ne moks lei viai, ap si ren gę tau ti niais rū bais.  

Nuo trau ka iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Nuotraukos autorius nežinomas.

– Aš taip ti kė jau tuo, ką da riau…
Ma čiau tik rą, ne me luo tą ne ri mą. Ne ju čia pa ly gi nau jį su ne skaus min gu pri si tai-

ky mu prie ap lin ky bių. Ir la biau no rė jo si ti kė ti tais, ku riems skau da, o ne tais, ku rie 
gar siai šau kė, die va ži jo si ir anks čiau, ir da bar“.82

Tai gi pa si ruo šė me kur ti ki to kią mo kyk lą – to kią la bai lie tu viš ką, tau tiš ką... Ruo-
šė mės ki to kiai veik lai, ki to kiam dar bui, ap nuo gi nę sa vo pra ei tį ir, kiek tai įma no ma, 
at si ri bo ję nuo jos.

Ta čiau po kiek lai ko lyg ir pa si il go me tos ezo pi nės bū se nos... Tai gi.

„At gi mi mo prieš auš ry, bū da ma vil niu je, nu ė jau pa si žiū rė ti Just. 
mar cin ke vi čiaus „maž vy do“. pil nu tė lė aka de mi nio te at ro sa lė at si sto jo ir su aša-
rom aky se kar tu su maž vy du (akt. l. No rei ka) skan da vo „lie-tu-va“. ko kią stip-
ry bę pa ju tau sa vo šir dy!

li ki mo iro ni ja: kai lie tu va jau bu vo ne pri klau so ma, o lie tu vių kal ba vals ty-
bi nė, vėl nu ė jau į „maž vy dą“, bet sa lė bu vo be veik tuš čia. po spek tak lio sku bė jau 
iš ei ti: ne jau ku bu vo nuo aša rų, su stin gu sių ak to riaus l. No rei kos aky se, kai jis 
skan da vo: „el-ie“ bus „lie“...

Į šir dį įsi bro vė ne ri mas: ku rį „maž vy dą“ nu si neš ti į kla sę?..“83

82 S. S i n k e v i č i e n ė, Ver ty bių per kai no ji mo me tas, „Ta ry bi nis bal sas“, 1989 m. lie pos 29 d.
83 S. S i n k e v i č i e n ė, Ne nu šie nau ki me gim to sios kal bos pie vų, „Vals tie čių laik raš tis“, 2006 m. ko vo 15 d.
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Bu vo me pa ra gin ti vi su sto tu at si gręž ti į svar biau sią mo kyk lo je žmo gų – mo ki nį 
(sten giuos pri si min ti, ka da nuo jo bu vau nu si grę žus). Ma nau, tei sin ga ta min tis, jog 
svar biau sias mo kyk lo je – mo ki nys. Tik ne la bai su pran tu, ar mo ky to jas ga lė tų ne ži no ti, 
ko kia jo dar bo pras mė. Gal ir ne no rė ta nu ver tin ti mo ky to jo, bet daž no je mo kyk lo je 
taip at si ti ko. Ar gi mo kyk la ga li bū ti ge ra be ge rų mo ky to jų? Abu jie mo kyk lo je yra 
vie no dai svar būs. Jei gu vie na ku ri pu sė nu ver ti na ma, ge rų ug dy mo re zul ta tų nė ra ko 
lauk ti. 

Tuo me tu vi su sto tu at si grę žė me ir į mo ki nių tei ses, gal tik pu se lū pų pri min da-
mi, jog yra dar ir pa rei gos. El gė mės kaip per daug sa vo vai kus my lin tys tė vai... Moks-
lei viai iš mo ko sa vo tei ses, ta po lais ves ni. Bū tų la bai gra žu, jei ta lais vė ne bū tų to kia 
egois tiš ka... Ro dos, vėl per len kė me laz dą... 

Nuo mo nių įvai ro vės lai kais pa ste bi mai su ma žė jo at sa ko my bė už žo dį. „Aš gir-
džiu ta ve kal bant ir ga liu pa sa ky ti, kas tu esi, – mąs to Just. Mar cin ke vi čius, san tū raus, 
ap gal vo to, sva raus žo džio meist ras. Anot jo, žo dį rei kia ne tik „ga ląs ti, o prieš iš ta riant 
dul kes nu šluos ty ti“, kad ga lė tu me kal bė ti „la bai šva riais žo džiais“, už ku rių tu rė tų bū ti 
la bai šva rios min tys ir dar bai po vie nin te le, vi sais lai kais tei sin ga žmo giš ko jo pa do ru-
mo vė lia va. 

Ne ži nau, ne su vo kiu, kas at si ti ko. Ne be ma tau sa vo mo ki nių akių. su-
trū ki nė jo gi jos nuo ma nęs iki jų. Ne be su ren ku, ne be su ri šu. iš sprū do tamsus 
ŽoDis ir ne su grį žo at gal. li ko ka bo ti. ypač daug Jo bu vo tuš čio je erd vė je tarp 
ma nęs ir vai kų. ir ran kos, ir ko jos, ir šir dis kliu vo už Jo. Ne pa ju tau, kaip ran ko se 
at si dū rė mi nia tiū rų rin ki nys. per skai čiau vie ną, an trą... lyg ir nu si drie kė gi ja, 
sil pnu tė, plo na... pa siū liau pa tiems pa ieš ko ti kaž ko pra smin go, gra žaus, ne ti kė-
to... sė dė jo, mąs tė, dė lio jo, ra šė... kan triai ban dė kaž ką su ras ti. sa vy je?.. Gal ... 
mu my se?..

At min ty je iš li ko kaž kur skai ty ta min tis: la bai ge rai su pran ti, ką tau reiš kia lais vė, 
kai „lais vai“ (at si pa lai da vęs) kal da mas vi nį, ne ty čia už tvo ji sau per pirš tus...

La bai ge rai pri si me nu, su ko kiu jaus mu pir mai siais ne pri klau so my bės me tais 
lau kė me pir mų jų už sie nie čių – da nų, ku rie pa ža dė jo už suk ti į mū sų mo kyk lą, va žiuo-
da mi iš Ry gos į Vil nių. Už va žiuo ti į Kriu kus pa siū lė da nų ūki nin kas Jor ge nas Due, 
ku ris pa lai kė ry šius su Kriu kų ūki nin kais N. ir S. Ru džiais. Lan ky da ma sis Kriu kuo se, 
jis bu vo nu ste bin tas lie tu vių vai šin gu mo. Ne ži nau, ar mes, su tik da mi at vy ku sius da-
nus, ir gi bu vo me to kie sve tin gi, bet Jor ge nas sa kė, jog iš vi sos eks kur si jos po Bal ti jos 
ša lis da nų jau nuo liai la biau siai įsi mi nė Kriu kus... Tai grei čiau siai ma lo nus už sie nie čio 
kom pli men tas, ta čiau tą jaus mą, su ko kia nuo sta ba mes žvel gė me į lais vus, at si pa lai da-
vu sius, bet kul tū rin gus da nus, kaip mes jiems pa vy dė jo me ga li my bės ke liau ti, gy ven ti 
be ne pri tek lių, dar ir da bar pri me na kar tu su jais pa so din tas ir jau ge ro kai pa au gęs 
ber žas.

Ir vi sai ne svar bu, kad tam ma žam ber žui kaž kas nu lau žė vir šū nę... At si tie sė jis, 
at si tie sia me ir mes.
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pir mie ji sve čiai iš už sie nio. Da nai ir mū sų mo ki niai prie mo kyk los so di na ber že lį.
Nuo trau ka da ry ta pir mai siais atkurtos ne pri klau so mos Lie tu vos me tais. 

Iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Nuo trau kos au to rė – I. Gy ly tė

Tai vi sai ki toks jaus mas, ne gu tas, ku rį pa ty riau ap si lan kiu si vie no je da nų mo-
kyk lo je. Jie mū sų mo kyk lai pa do va no jo nu ra šy tą dau gi ni mo apa ra tą, ku rio mes taip 
ir ne iš ban dė me – toks jis bu vo ne pa to gus ir at gy ve nęs. Su var gę mes ta da at ro dė me, 
pa si gai lė ji mo ver ti...

Kas ga lė jo pa gal vo ti, kad ne pra eis nė de šimt me tis, ir mes mo ky si mės šil to je, 
jau kio je mo kyk lo je, ap rū pin to je kom piu te riais, mo der nia dau gi ni mo bei ki to kia tech-
ni ka, nau jais suo lais.

Sa kiau, kad at si tie si me. Rei kia tik lai ko. Rei kia pa jus ti sa vo ver tę ir puo se lė ti šį 
jaus mą.

2005 m. pir mą kar tą mū sų mo kyk los is to ri jo je 4 moks lei viai ir mo ky to ja bu vo 
iš vy kę į ke lio nę Vo kie ti jon, ku rią jiems pa do va no jo iš Kriu kų ki lęs ba ro nas Grotusas 
(Grot thus s).

Mi nė jau, jog pir mą jį ne pri klau so my bės de šimt me tį mes ju to me grės mę, kad 
mū sų vi du ri nė mo kyk la ga li bū ti pe ror ga ni zuo ta į pa grin di nę, ta čiau ran kų ne nu lei do-
me: vi du ri nė ar pa grin di nė – vis tiek tai tu ri bū ti pa trauk li, be si kei čian ti, at si nau ji nan ti 
mo kyk la.

Tuo me tu įgi jo me ne blo gos pa tir ties pla nuo da mi ug dy mo pro ce są, kur da mi 
ug dy mo pla ną. Iki ne pri klau so my bės at kū ri mo ug dy mo pla nus su da ry da vo val džia ir 
mo kyk la tu rė jo juos vyk dy ti. Už kla si nė je veik lo je di de lės lais vės ir gi ne bu vo. 1998–
1999 m. m. pir mą kar tą pa tys su da rė me ug dy mo pla ną. 
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La bai ge rai at me nu pa ki lią ir la bai vil tin gą to me to mo ky to jų nuo tai ką. 1989 m. 
iš spaus din ta me straips ny je „Ver ty bių per kai no ji mo me tas“ ra šiau: „Mo kyk lo je rei kia 
su grįž ti prie am ži nų jų mo ra li nių ver ty bių: do ru mo, darbš tu mo, užuo jau tos, pa gar bos 
ir t. t. Tik do ras, gar bin gas žmo gus su ge bės skir ti, kur grū dai, o kur pe lai, tik jis mo kės 
my lė ti Tė vy nę, nes jau bus iš mo kęs my lė ti sa vo mo ti ną, tė vą, sa vo na mus… Tu ri me 
da ry ti vis ką, kad iš puo se lėt ru me ar tu mo vie nas ki tam jaus mą. Jo kie įsi ti ki ni mai to 
jaus mo žū ties ne pa tei si na.

Ge riau si mo kyk los moks lei viai vo kie ti jo je (2005 m.). Iš kai rės: R. Eit ke vi čiū tė, S. Ru dy tė, 
M. Kli mai tė, J. Rim kus, P. Ka li naus kas su Ha riu ir jo duk ra Va ne sa Grot us ais (Grot thus s). 

Nuo trau kos au to rė – moks lei vius ly dė ju si mo ky to ja S. Sta se vi čie nė

…Vi sai ne se niai ra jo no mo kyk lų dar bą tik ri no LKP CK bri ga da.Tuo me tu mi rė 
mū sų abi tu rien tės ma ma, mer gai tė li ko naš lai tė. Lai do tu vės vy ko ki ta me ra jo ne, to dėl 
iš leis ti vi są kla sę iš pa mo kų ne si ry žo me, ne pa pra šę lei di mo. Ta čiau jo ne ga vo me, nes 
lai do ja ma bu vo su baž ny ti nė mis apei go mis. Iš vy ko tik ke li drau gai. Kas tuo me tu dė jo-
si abi tu rien tų šir dy se, ko kią ben dra vi mo pa mo ką jie tuo met ga vo, sun ku įver tin ti“.84

Ne pri klau so my bės me tais į ug dy mo pla nus bu vo įtrauk tas do ri nis auk lė ji mas. 
Moks lei viai ga lė jo pa si rink ti ar ba ti ky bą, ar ba eti ką. At si ra do ga li my bė ku riam nors 
da ly kui va lan das skir ti mo kyk los nuo žiū ra. Tuo me tu la bai po pu lia ri bu vo et ni nė kul-
tū ra, ku rią puo se lė jo L. Bal čiū nie nė, to dėl ją įtrau kė me į ug dy mo pla ną kaip pa si ren-
ka mą jį da ly ką. Mo ky to jai L. Bal čiū nie nei bu vo su teik tas et ni nės kul tū ros vy res nio sios 
mo ky to jos var das. Ta čiau me tams bė gant tau ti nė gai da skam bė jo vis sil pniau ir et ni nė 
kul tū ra bu vo iš kel ta į už kla si nę veik lą. 

84 „Ta ry bi nis bal sas“, 1989 m. lie pos 29 d.
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Bu vo dės to mi ir ki ti pa si ren ka mie ji da ly kai: psi cho lo gi ja, dra ma, do ku men tų 
tvar ky mo kom piu te riu pa grin dai ir ki ti. Pa pil do mo ug dy mo va lan dos bu vo ski ria mos 
moks lei viams, tu rin tiems ug dy mo si sun ku mų ar ba itin ga biems. Tai, kad da lis ug dy-
mo pla no pri klau so nuo mū sų pa čių, įpa rei go jo, ska ti no do mė tis ki tų pa tir ti mi, ieš ko ti 
spren di mų.

Pa ju tę, jog gre ti mo je Žei me lio vi du ri nė je mo kyk lo je di rek to riu mi dir ba ak-
ty vus, sa vo dar be spar čiai nau jo ves die gian tis di rek to rius Graž vy das Ka za kai tis, už-
mez gė me ry šius ir su juo ir su mo kyk la. Bu vom pa si kvie tę jį į sa vo mo kyk lą, kal bė-
jo mės, dis ku ta vo me. Vy ko me į vi sus or ga ni zuo ja mus se mi na rus, do mė jo mės nau jo-
vė mis. Į pla no su da ry mą įtrau kė me vi są mo kyk los ben druo me nę: moks lei vius, jų 
tė ve lius, mo ky to jus. Švie ti mo sky rius, tik rin da mas mo kyk los dar bą, paste bė jo, jog 
mes tu ri me ne blo gos pa tir ties šio je sri ty je, to dėl 2002–2003 m. m. pa siū lė pra ves ti 
vi sų mo kyk lų di rek to riams se mi na rą „Am ži na sis mo kyk los ug dy mo pro ce so va rik-
lis – ug dy mo pla nas“. 

10–12 kla sių mo ki niams bu vo su da ry tos są ly gos mo ky tis pa gal skir tin gų ly gių 
pro gra mas: pa grin di nio, aukš tes nio jo, su stip rin to. Aukš tes niu ly giu mo ki niai ga lė jo 
mo ky tis ne dau giau kaip 5 da ly kus. Nu ma ty ta tvar ka, kaip ga li ma pa keis ti ly gį, jei 
at si ras tų toks po rei kis. Nuo pa si rink tos pro gra mos ly gio pri klau sė ir ko kį eg za mi ną 
moks lei vis ga lės pa si rink ti. Ga lė jo lai ky ti ar ba vals ty bi nius eg za mi nus, ku riuos pa ma-
žu pra dė jo pri pa žin ti aukš to sios mo kyk los, ar ba mo kyk li nius, ku rie vy ko mo kyk lo se.

Stip rė jant vy res nių kla sių ug dy mo pro fi  lia vi mui, iš ki lo pro ble mų dėl ge ro, ko ky-
biš ko jo or ga ni za vi mo, nes moks lei vių skai čius vy res nė se kla sė se bu vo ne di de lis (vi sų 
me tų abi tu rien tų skai čiaus vi dur kis – 12 mo ki nių). Bu vo me ma žiau sia ra jo no vi du ri nė 
mo kyk la. Kai vals ty bės mas tu bu vo nu sta ty tas moks lei vių skai čius vy res nė se kla sė se, 
su pra to me, jog per tvar ky mo grės mė ne truks virs ti tik ro ve. Bu vo pra dė ta kal bė ti, kad 
rei kia pe ror ga ni zuo ti mū sų mo kyk lą į pa grin di nę (10 kl.).

Ne sa kau, kad mū sų sa vi jau ta bu vo ge ra. Jau tė me di de lį psi cho lo gi nį dis kom for-
tą. Mo kyk la mo kė jo gy ven ti vi du ri nės mo kyk los rit mu: pa ė mę už ran kos pir mo ką, 
at ves da vo me iki bran dos ates ta to. Ir ži no jo me, jog tai mū sų dar bo re zul ta tas. Tai įpa rei-
go da vo, jau tė mės at sa kin gi, nuo lat mo kė mės, to bu lė jo me, nes nuo to pri klau sė, ko kį 
žmo gų už au gin si me. O ir mo ki niai jau kiai jaus da vo si sa vo je kai mo mo kyk lo je.

1996 me tais bu vo pra ėję 40 me tų nuo to lai ko, kai bai gė pir mo ji lai da. Be veik 
vi sus me tus ruo šė mės šiai šven tei. Pir mą kar tą mo kyk la ma tė ši tiek sa vo auk lė ti nių: 
juk iš leis ta 40 lai dų.  Sun ku ap ra šy ti tą jaus mą, kai ma tai, kaip džiau gia si su si ti kę bu vę 
mo kyk los drau gai, mo ky to jai, kaip spin di vi sų akys. Ge ra bu vo ma ty ti ir sa vo, kaip mo-
ky to jų, dar bo re zul ta tus. Kal bė da mas su si ti ki me di rek to rius A. Če pu tis pri mi nė, jog 
po pu lia riau sia tarp mū sų mo kyk los abi tu rien tų yra mo ky to jo ir po li ci nin ko pro fe si ja, 
kad pir mą bu vu sių abi tu rien tų šei mą su kū rė Pra nu tė Mai žy tė ir Pet ras Ime na vi čius. 
Mū sų ži nio mis, to kių šei mų tuo me tu bu vo de vy nio li ka. 
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pir mo ji lai da už de ga 40 
žva ku čių. vil ties lieps-
ne lės te gul de ga mū sų 

šir dy se...
Nuo trau kos au to rė – 

G. Vi čie nė

1996 m. mo kyk los ju bi-
lie jaus šven tė. ku ni gas 
s. venc laus kas šven ti na 
mo kyk los vė lia vą. Ją su-
kū rė bu vu si abi tu rien tė 

Da nu tė meš ki ny tė.
 Nuo trau kos au to rė – 

G. Vi čie nė

po 40 me tų tarp pir mų jų lai dų – mo ky to jos v. ape ra vi čie nė ir 
k. si mo nai ty tė. Nuo trau kos au to rė –  G. Vi čie nė
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pir mo sios lai dos var du vi sus pa svei ki no Šiau lių uni ver si te to dės ty to jas, 
do cen tas J. pau ža. Nuo trau kos au to rė – G. Vi čie nė

No ri si šiek tiek pla čiau pa pa sa ko ti apie An ta ną Če pu tį, žmo gų, pa li ku sį gi lų 
pėd sa ką mū sų mo kyk los is to ri jo je: juk 38 me tus die na die non gy ven ta mo kyk los rū-
pes čiais ir džiaugs mais.

Bu vo jis toks, ko kie esa me dau gu ma iš mū sų: tu rė jo sa vo pri va lu mų ir trū ku mų. 
No riu pa mąs ty ti apie jį kaip va do vą. Ro dos, ir tei sę to kią tu rė čiau: bai giau mo kyk lą 
jam pra dė jus di rek to riau ti, o vė liau 22 me tus dir bau jo pa va duo to ja.

Ne ži nau, ko kia bu vo jo dar bo pra džia, ta čiau tuo me tu, kai aš pra dė jau dirb ti 
di rek to riaus pa va duo to ja, jis bu vo jau pa ty ręs va do vas. Mo kyk lai te ko va do vau ti su dė-
tin gais lai kais: bu vo daug nu ro dy mų, ku riuos pri va lė jai vyk dy ti. Mo kyk la juk bu vo ir 
yra vals ty bi nė. Vals ty bės po li ti ka jai pri va lo ma. Svar biau sia – kaip ją vyk dai. Ma nau, 
kad di rek to riaus to le ran ci jos ir įžval gu mo dė ka pa vy ko iš veng ti kai ku rių per len ki mų 
anais per mai nin gais lai kais. Jis ne bu vo iš tų va do vų, ku rie bū ti nai no ri bū ti pir mie ji. 
Bu vo lin kęs pa lauk ti ir pa si žiū rė ti, o kas gi iš to iš eis. Šiais lai kais tai gal ir ne bū tų pri-
va lu mas, bet ta da, man at ro do, bu vo kaip tik.

Di rek to rius mo kė jo ne blo gai su sty guo ti mo ky to jų tar pu sa vio san ty kius. Kaip 
ži no me, mo ky to jų ben druo me nė se ne bū na taip pa pras ta gy ven ti ir dirb ti: mo te riš ki 
ko lek ty vai tu ri sa vų, spe ci fi  nių pro ble mų. Di rek to rius mo kė jo vi sus iš klau sy ti, pa guos-
ti, pa tar ti, kai ką nu leis ti ne gir do mis... Ma nau, nuo jau ta, kaip su kuo ben drau ti, jam 
ir pa dė jo bur ti žmo nes. Juk ži no me, kad žmo nių tar pu sa vio san ty kiai ga na su dė tin ga 
dar bo sri tis, va do vo vaid muo čia ne pas ku ti nis: jis ga li bū ti ir bū rė jas, ir kir šin to jas. 
A. Če pu tis mo kė jo su bur ti mo ky to jų ko man dą ir nu kreip ti ją dar bui su mo ki niais. 
Kriu kų mo kyk la jo va do va vi mo me tais bu vo mi ni ma kaip tu rin ti ge rą ir dar nų mo ky-
to jų ko lek ty vą. Di rek to rius bu vo pa kan ka mai to le ran tiš kas va do vas, pa val di nių dar bus 
ir po el gius ma tuo da vo žmo giš ku mo ma tais. 

Pri si me nu, kad tais vi suo ti nio at eiz mo ir ki to kių -iz mų lai kais jis su ge bė da vo 
pa lik ti ni šą  ki to kiam mąs ty mui, ne įpras tam ar ne la bai pa tei si na mam tuo me tu po el-
giui ar veik lai.



118118

Be veik vi sa da mū sų mo kyk lo je bu vo ga na sun ku pri kal bin ti mo ky to jus dirb ti 
at eis ti nio bū re lio va do vais. 1984–1985 m. m. mo kyk los dar bą tik ri no res pub li kos CK 
bri ga da. Ki lo skan da liu kas tiek ra jo ne, tiek ir Lie tu vos švie ti mo ben druo me nė je, kad 
Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je vyk do mas ne tin ka mas at eis ti nis auk lė ji mas. O skan da lo 
pre teks tas – vi so la bo tik „ne tin ka mai“ iš leis tas sten das, ku ria me tik rin to jai įžiū rė jo ne 
at eis ti nį auk lė ji mą, o krikš čio ny bės ju bi lie jaus pro pa ga vi mą. Sten dą nu ė mė, iš si ve žė 
į Vil nių ir dar po rą me tų nau do jo kaip vaiz di nę prie mo nę mo ky to jų to bu li ni mo kur-
suo se. Na, o at eis tų bū re liui tuo me tu va do va vo pri kal bin ta mo ky to ja, ku ri po šir di mi 
ne šio jo daug me tų lauk tą sa vo pir ma gi mį. Tas įvy kis su krė tė ją. Di rek to rius ne su reikš-
mi no to skan da liu ko, ne priekaiš ta vo mo ky to jai, tik kar tu su mu mis pa si juok da vo iš tos 
tra gi ko miš kos si tu a ci jos.

Be to, ir dau giau blo gy bių bu vo 
su ras ta tuo me tu mo kyk lo je: abi tu rien-
tų kla sės kom jau ni mo sek re to rė bu vo 
iš ti kin čių jų šei mos, pa ti lan kė baž ny-
čią... Šiuo me tu mi nė to ji abi tu rien tė, 
sėk min gai bai gu si moks lus, dir ba mū-
sų mo kyk lo je ma te ma ti ke...

Sa kiau, kad mū sų di rek to rius 
mo kė da vo pa lik ti ni šą žmo niš ku mui. 
O „stro puo lių“, kaip ir vi sur, at si ras da-
vo ir pas mus. Mums tie siog pa si se kė, 
kad tais su dė tin gais ko man di nio va do-
va vi mo lai kais tu rė jo me iš pri gim ties 
jaut rų ir de mok ra tiš ką va do vą. Jis tar da-
vo si su žmo nė mis, iš klau sy da vo jų nuo-
mo nes, ir jos da ry da vo įta ką jo spren-
di mams.

Va do vau jant A. Če pu čiui vy ko 
ir di džio sios mo kyk los sta ty bos: pa sta-
ty ti du prie sta tai (1964 m. ir 1982 m.), 
spor to sa lė ir val gyk la (1982 m.), du 
dau gia bu čiai mo ky to jams (1967 m. 
ir 1983 m.), nau jas ben dra bu tis mo ki-
niams (1979 m.). Tru pu tį skaus min gai 
di rek to rius re a ga vo į ben dra bu čio, ku-
ris pa si da rė ne be rei ka lin gas, grio vi mą, 
į tai, kad re no vuo ja mai mo kyk lai te ko 
at si sa ky ti ant ro jo prie sta to, to sau lė to-
jo. Ta čiau gė rė jo si pa jau nė ju sios, re-
no vuo tos mo kyk los pa sta tu, pa si kei tu-
siais  ka bi ne tais.iš vir šaus: pirmasis priestatas, 

antrasis priestatas, val gyk la. 
Nuo trau kų au to rė – S. Sin ke vi čie nė
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2003 me tai. Jau bu vęs di rek to rius a. če pu tis už de ga žva ku tes, taip pra dė da mas 
de šim to kų pas ku ti nio skam bu čio šven tę. Nuotraukų autorė J. Gylytė

Kriu kie čiai, pri si min da mi A. Če pu tį, ne ga li ne ap mąs ty ti ir dra ma tiš ko jo gy-
ve ni mo. Gra žią mo ky to jų šei mą per se kio jo sun kūs iš ban dy mai: ne te kęs dvie jų sa vo 
vai kų ir žmo nos, li ko dvie se su duk ra Vi li ja. De ja, ne ti kė ta mir tis nu trau kė ir tris de-
šimt me tės duk ros gy ve ni mą. Tuo me tu jis li ko la bai vie ni šas – jau be mo kyk los ir be 
šei mos. Ne be il gai iš tvė rė po pas ku ti nių jų gy ve ni mo smū gių. Po sun kios li gos mi rė 
2004 m. ko vo 6-ąją – tą pa tį mė ne sį ir tą pa čią die ną kaip ir jo duk ra Vi li ja.

Nuo 1996 m., iš di rek to riaus pa rei gų iš ėjus A. 
Če pu čiui, di rek to riu mi bu vo pa skir tas Vac lo vas Mar-
ti nai tis.

„Mo kyk la mums kaip gy va, au gan ti, to bu lė jan ti, kaip 
vy nas, nie ka da ne sens tan ti, tik įgau nan ti bran dą. Vi siems pri-
im ti na, kai pra di nė mo kyk la tam pa pa grin di ne, o ši – vi du ri ne. 
Gi at virkš ti nis pro ce sas la bai skaus min gai pa lie čia kiek vie ną 
ben druo me nės na rį. Pra eis ne ma žai lai ko, kol įver tin si me, kur 
nu ve dė mo kyk lų tin klo per tvar ka. Kai bu vo įve da mas pro fi li nis 
mo ky mas, mū sų mo kyk lo je bu vo su ma žė ję vai kų, o 11 ir 12 kla-
sė se tu rė jo mo ky tis po 15 moks lei vių. Stei gė jo spren di mu mes 
tu rė jo me tap ti de šimt me te mo kyk la. Ne gel bė jo nei ge ri eg za mi-
nų re zul ta tai, nei tai, kad 80 pro cen tų abi tu rien tų įsto jo į aukš tą sias mo kyk las. Pa me nu, 
kaip skau džiai tai iš gy ve no se nie ji pe da go gai, gra žiau sius gy ve ni mo me tus ati da vę Kriu kų 
vi du ri nei, gar si nę ją“.

Ma nau, pra džio je V. Mar ti nai čiui bu vo ne leng va. Mo ky to jai bu vo pri pra tę prie 
A. Če pu čio dar bo sti liaus. Bi jo jo me kri zės, ko kia tuo me tu bu vo kai ku rio se ra jo no 
mo kyk lo se, ku rio se di rek to riaus pos tus pa li ko daug me tų dir bę ir au to ri te tą tu rė ję va-
do vai. Nau jie siems di rek to riams ne pa vy ko „su si tvar ky ti“ su pa li ki mu, ir jie mo ky to jų 

v. mar ti nai tis
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bu vo ne pri im ti. Mū siš kiui pa vy ko, nors jo dar bo sti lius bei prin ci pai ir bu vo ki to kie 
ne gu pirm ta ko.

mo ky to jai ir šven tės sve čiai 1996 m. rug sė jo pir mą ją. pir ma sis di rek to riaus v. mar ti-
nai čio rug sė jis kriu kuo se. Iš kai rės: R. Gri ga liū nie nė, E. Bui vie nė, O. Sur vi lie nė, A. Če pu tie nė, 
D. Mu se ju kie nė (kul tū ros na mų di rek to rė), I. Gy ly tė, E. Ru die nė, I. Kenz gai lie nė, L. Bal čiū nie nė, 

J. Ra gu lie nė, S. Sin ke vi čie nė, I. Ge ce vi čie nė, G. Kai ka rie nė, D. Sek mo kie nė, D. Mi lak nis, L. Ka siu-
lie nė, K. Ber ta šius, A. Če pu tis, J. Ber tu lie nė, J. Umb ra sas (se niū nas), V. Mar ti nai tis.

Nuotraukos autorius nežinomas

Nau ja sis di rek to rius iš lei do 5 pas ku ti nes abi tu rien tų lai das ir tu rė jo at lai ky ti vi-
sus su mo kyk los per tvar ky mu su si ju sius rū pes čius. 

2000 me tai. Dvi mū sų mo kyk los mo ki nės N. Bam bo nai ty tė ir i . luk šai tė lan kė si 
Š. mar čiu lio nio krep ši nio mo kyk lo je. Nuo trau ka iš mo kyk los ar chy vo. Au to rius ne ži no mas
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Ir iš tie sų mo kyk la tuo me tu vi rė. Dau ge lis 
su pra to me, kad mū sų dum plės nė ra di de lės, o vė-
jas – stip rus. Be to, ir ki tuo se ra jo nuo se ruo šė si 
per tvar ky ti ma žiau sias vi du ri nes mo kyk las. Bu vo 
su tar ta, kad 2000–2001 m. m. bus per ei na ma sis lai-
ko tar pis: ne be for muo si me 11-os kla sės.

„Tuos me tus ver tin čiau dvi pras miš kai, – to-
liau dės to sa vo min tis nau ja sis di rek to rius: – iš vie-
nos pu sės tuo me ti niai bū si mie ji abi tu rien tai bu vo 
la bai pa si me tę ir ka žin ar treč da liui bū tų už te kę ryž-
to nu ei ti į Jo niš kio vi du ri nes mo kyk las tęs ti moks-
lo. Jiems gal ir pa dė jo me. Bet ar ne nu skriau dė me 
li ku sių? Tais me tais ne ga lė jo me ga lu ti nai pe ro rien-
tuo ti mo kyk los į pa grin di nės mo kyk los veik los mo-
de lį. Sub jek ty vūs veiks niai lė mė, kad ga na daug 
mo ki nių ta da pa li ko mus ir pa trau kė į mies to mo-
kyk las. Bet dar po me tų tė ve liai su pra to, kad pa si-
kei tė tik mo kyk los sta tu sas, o mo ky to jai li ko. Kar tu 
li ko pa si au ko ji mas ir mei lė dar bui“.

Gal di rek to rius ir tei sus, sa ky da mas, kad tie 
per ei na mie ji me tai truk dė ap si pras ti su nau juo ju 
sta tu su. Pas ku ti niai abi tu rien tai sa vo bu vi mu nuo-
lat ber da vo drus ką ant žaiz dos... Vi du ri nės mo kyk los vir ti mas pa grin di ne bu vo di de lių 
iš ban dy mų me tas. Pri si me nu, kaip švie ti mo sky riaus ins pek to rė mus guo dė ir drą si no: 
vi sų vi du ri nių mo kyk lų lau kia per tvar ka, jos virs pa grin di nė mis ar ba gim na zi jo mis. 
Ta čiau tuo me tu ne at ro dė, jog Švie ti mo mi nis te ri ja bū tų tu rė ju si aiš kią vi zi ją, ko kia 
tu ri bū ti ne pri klau so mos Lie tu vos švie ti mo sis te ma. Ro dės, jog daug kas bu vo pa lik ta 
sa vie i gai. Dėl to ir ne ra mu bu vo...

2001 m. rug sė jo mė ne sį ket vir tos kla sės mo ki niai da ly va vo te le vi zi jos  žai di me „iš gel bėk 
drau gą“ ir jį lai mė jo. Nuo trau kos au to rė – kla sės mo ky to ja I. Gy ly tė

pas ku ti nė 46-oji abi tu rien tų lai-
da mo kyk lą bai gė 2001 m. pa va-
sa rį. abi tu rien tai J. čer kaus kai tė 
ir m. vi li mas nui ma kriu kų vi-
du ri nės mo kyk los len te lę. Nuo trau-

ka V. Mar ti nai čio
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„Su vi du ri ne mo kyk la nu plau kė ir ža dė to ji mo kyk los pa sta tų re no va ci ja,– sa vo 
rū pes čius iš sa ko di rek to rius,– ta čiau tuo me tu kaip tik star ta vo am bi cin giau sias švie-
ti mo pro jek tas Ne pri klau so mo je Lie tu vo je – mo kyk lų to bu li ni mo pro gra ma (MTP). 
Ji apė mė pa sta tų re no va ci ją, va do vų ir mo ky to jų mo ky mus ir mo kyk los ap rū pi ni mą 
mo ky mo prie mo nė mis ir bal dais.

Mo kyk los va do vai ir tuo me tu po pa mo ki nę veik lą ku ra vu si L. Bal čiū nie nė pa-
ruo šė pro jek tą dėl da ly va vi mo šio je pro gra mo je, ir ra jo ne pa si rin ko mus. Pa si se kė 
ir at ran ka Švie ti mo mi nis te ri jo je: pa gal au di to duo me nis pa te ko me į pir mą jį eta pą. 
Pir mo jo eta po mo kyk loms bu vo nu ma ty ta re no va ci ja. Jos tu rė jo bū ti ap rū pin tos ir 
mo ky mo prie mo nė mis.

Mo kyk los MTP ko man da: S. Sin ke vi čie nė, L. Bal čiū nie nė ir I. Kenz gai lie nė, 
pra dė jo va ži nė ti į MTP mo ky mus tam, kad įgy tas ži nias per duo tų ko lek ty vui. Po me tų 
mo ky mo si, S. Sin ke vi čie nei iš ėjus į pen si ją, į mo ky mus įsi jun gė nau jo ji pa va duo to ja 
ug dy mui Jo vi ta Ber tu lie nė. Po dve jų mo ky mo si me tų L. Bal čiū nie nė ta po kon sul tan te 
ir mo kė an trų bei tre čių MTP eta pų mo kyk lų ko man das.

Mo kė mės pa tys ir mo kė me ki tus. Nau jo viš kai dirb ti pa dė jo ir ap si rū pi ni mas mo-
ky mo prie mo nė mis bei šiuo lai kiš kais va do vė liais. Mo kyk la ga vo gel to ną jį au to bu są. 
2004–2005 m. m. mo kyk los ne pa li ko nė vie nas moks lei vis“.

2003–2004 m. m.  mtp pro gra mos  mo ky to jų ko man da po kon fe ren ci jos, 
su reng tos ra jo no mo kyk loms. Iš kai rės: mo kyk los di rek to rius V. Mar ti nai tis, S. Sin ke vi čie nė, 
L. Bal čiū nie nė, MTP ko or di na vi mo ta ry bos di rek to rė R. Šni pie nė, I. Kenz gai lie nė, J. Ber tu lie nė. 

Nuotraukos autorė – I. Gylytė
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Tai gi tie me tai – lū žio me tai. 2003 m. rug sė jo 
mė ne sį at ėjo me į nu švi tu sią, pajau nė ju sią, at nau jin tą 
mo kyk lą. At si me nu tą la bai ge rą jaus mą: ro dos, ši tiek 
pa da ry ta – to kia gra ži mo kyk la nie ka da ne bu vo. Ir tai 
kaž kaip be žo džių įpa rei go jo mus, mo ky to jus. Ma nau, 
ir mo ki nius.

2003 m. di rek to riaus pa va duo to ja pa skir ta 
Jo vi ta Ber tu lie nė. 

Man ro dos, tuos me tus pra dė jo me su di de liu 
ūpu, nu si me tę se nus, šil tus rū bus (mo kyk lo je pir mą kar-
tą taip šil ta!), o su jais ir ne ma žą skep ti ciz mo do zę...

At si ra do per mai nų po rei kis: rei kė jo per žiū rė ti iki 
tol nau do tus me to dus, įsi leis ti ir nau jus – ak ty viuo sius. 
Ir dar daug ką... 

2003 me tai. mo kyk la po re no va ci jos. 
Nuo trau kos au to rius – A. Smir no vas, fir ma „La boch ro ma“

Vis kas, kas da ro ma mo kyk lo je, yra mo ki niams ir dėl mo ki nių.
2000 m. pra dė ta ra šy ti „Snie go gniūž tės“ is to ri ja (va do vė L. Bal čiū nie nė). Tai 

ju dė ji mas vai kams nuo 14 me tų. Ja me sie kia ma ap sau go ti vai kus nuo kvai ša lų var to ji-
mo. Gniūž tu kai da ly va vo pro jek te „Pa dėk sau ir ki tiems“. Jų veik los part ne riai – pa ne-
vė žie čiai, Pa kruo jo ra jo no Bal sių pa grin di nės, „At ža ly no“ gim na zi jos, Jo niš kio ra jo no 
Kal ne lio pa grin di nės, Skaist gi rio vi du ri nės, „Auš ros“ ir M. Slan čiaus ko gim na zi jų 
moks lei viai. 2006 m. į mo kyk lą bu vo at vy kę „Snie go gniūž tės“ įkū rė jai Dže kas ir Pa ti 
iš JAV.

J. Ber tu lie nė.  Nuo trau kos 
au to rius – V. Mar ti nai tis
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„snie go gniūž tės“  įkū rė jai Dže kas ir pa ti (ket vir tas ir penk ta iš kai rės) tarp mo ky to jų ir 
mo ki nių. Nuo trau ka iš L. Bal čiū nie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Mo kyk los laik raš tis „KVM“, vė liau „Pa gran du ko ži nios“ (L. Bal čiū nie nė) 
2004 m. Lie tu vos laik raš čių kon kur se bu vo ap do va no tas LR švie ti mo mi nis te ri jos pa-
gy ri mo raš tu už mo kyk los re zul ta tų ana li zę, straips nių pro ble ma ti ką, te mų ir žan rų 
įvai ro vę.

2005 m. VIII b kla sė na cio na li nia me kon kur se „Ne rū kan ti kla sė“ lai mė jo 4-tą 
vie tą.

Ge rai įvai rio se dai lės, tech no lo gi jų olim pia do se, kon kur suo se, pro jek tuo se pa-
si ro dė mo ky to jos Dai vos But kie nės mo ki niai. 2005 ir 2006 me tais mo ki niai da ly va vo 
INTERNATIONAL YOUTH ART EXCHANGE (Me no mai nų pa si kei ti mo) pro jek-
tuo se (JAV). Pa ska tin ti pa dė kos raš tais. Ne vie no ra jo ni nio bei res pub li ki nio kon kur so 
pri zi nin kė Mil da Kli mai tė 2005 m. kon kur se „The 12th An nu al World Chil drens Pic-
tu re Con test“ (Ja po ni ja) lai mė jo auk so me da lį. 2000 m. Jo niš kio vie šo jo je bib lio te ko je 
bu vo su ruoš ta per so na li nė moks lei vės Jur gi tos Rim ku tės pie ši nių pa ro da.

Dai lės, tech no lo gi jų pa mo kų me tu įgy tos ži nios, ge bė ji mai plė to ja mi pa pil do-
mo ug dy mo me tu. Da ly vau ja ma pro jek ti nė je veik lo je, ak ci jo se, kon kur suo se, ple ne-
ruo se, fes ti va liuo se, vyks ta ma į eks kur si jas. Įvai ria pu sė kū ry bi nė raiš ka su tei kia ga li-
my bes pa žin ti sa vo kraš to, tau tos kul tū ri nę, gam ti nę ap lin ką, iš reikš ti sa ve. Do mė ta si 
Kriu kų ma žą ja ar chi tek tū ra, tra di ci niais dar bais bei sim bo liais. Dar bai de monst ruo ti 
Jo niš kio bal to jo je si na go go je vy ku sia me kon kur se „Iš sau go ki me pra ei tį“.

Tre ti me tai iš ei lės moks lei viai da ly vau ja ra jo no tau to dai lės ir Šiau lių kraš to tau-
to dai li nin kų pa ro do se, kur puo se lė ja mi ama tai, tau tos raiš kos sa vi tu mas. 
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2006 m. Di zai no stu di jos na rių „Šven ti nė staig me na“. mo ky to ja D. But kie nė su mo ki-
niais. Nuotraukos autorius nežinomas

2006 m. ge gu žė. kū ry biš kas žvilgs nis į 
sa vo mies te lio kul tū ri nį pa vel dą.  s. mic ke-
vi čiū tės ir m. sa mai ty tės spal vi nės raiš kos 
dar buo se – kriu kų mies te lio rū pin to jė lis ir 

var pi nė. Nuo trau kos au to rė – D. But kie nė

2006 m. rug sė jis. me ni nė ak ci ja 
„Jau ni mas ir kul tū ros pa vel das“.
Nuo trau ką ma ke ta vo D. But kie nė
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Gam ti nin kės.  moks lei vės J. lin ge vi čiū tė, 
D. Bu ta vi čiū tė, m. lo pe tai tė, G. Nar ku tė 
ir mo ky to ja r. vai nei ky tė su pa čių pa ga-

min tais tin kle liais.
Nuo trau kos au to rė – D. But kie nė

suo las-žu vis, eks po nuo tas Šiau lių kraš to 
tau to dai lės pa ro do je. 

Ga mi nio au to rius – moks lei vis  D. Par vai nis.
Nuo trau kos au to rė – D. But kie nė

Sėk min gai pro jek tuo se da ly vau ja che mi jos, bio lo gi jos mo ky to jos R. Vai nei ky-
tės ma žie ji gam tos my lė to jai. 

Bu vo vyk do mas il ga lai kis pro jek tas „Si dab ros upės pra ei tis, da bar tis, at ei tis...“ 
Jo tiks las – at kreip ti vi suo me nės dė me sį į Jo niš kio ra jo ne te kan čios Si dab ros už terš tu-
mą, į šios upės at ei tį. Il giau sia upė, te kan ti Jo niš kio ra jo ne (il gis – 45 km, o ra jo ne 
– 33,2 km), pa si rink ta dėl to, kad jos ir Vil kiau šio san ta ko je se no vė je bu vo pa sta ty ta 
Si dab rės pi lis, o su ja sie ja ma Jo niš kio mies to is to ri ja. 2003–2004 m. m. bu vo do-
mė ta si Si dab ros upės ge og ra fi  ne pa dė ti mi, is to ri ne pra ei ti mi, upės ter šė jais ir tar šos 
pa sek mė mis gy viems or ga niz mams. 2004–2005 m. m. bu vo ti ria mi Si dab ros upė je 
gy ve nan tys stam būs dug no be stu bu riai ir fi  zi nės van dens sa vy bės. 2005–2006 m. m., 
nau do jant tes tų juos te les, bu vo tir tos Si dab ros upės van dens che mi nės sa vy bes. Šis 
pro jek tas bu vo pri sta ty tas kon kur sams „Pa lan kios ap lin kai tech no lo gi jos“ (įver tin tas 
tre čia vie ta, pa dė kos raš tu), „Ap lin ka ir žmo gus“, „Che mi nės me džia gos ap link mus“ 
(įver tin ti pa dė kos raš tu). 
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prie ąžuo lo, ku rį mėgoteodoras Gro tu sas (Grot thuss). Mo ky to jos E. Ru die nė ir R. Vai nei-
ky tė su moks lei viais. Nuo trau kos au to rė – D. But kie nė

2004–2005 m. m. mo ky to ja su mo ki niais vyk dė pro jek tą „To li pra len kęs lai ką“, 
skir tą moks li nin kui Te odo rui Gro tu sui (Grot thuss) at min ti. 

Ap lan kytas ir Ge du čių dva ro ku me ty no pa sta tas, ku ria me T. Gro tu sas ir jo pa-
dė jė jas Pet ras bu vo įsi ren gę la bo ra to ri ją, ku rio je at li ko ban dy mus, pa tys ga min da vo si 
la bo ra to ri nius prie tai sus.

2005–2006 m. m. pro jek ti nis dar bas „Te odo ras Grot thus sas ir Kriu kai“ bu vo 
skir tas šio mokslininko su for mu luo tai pir ma jai elek tro li zės te ori jai, ku riai 2005 me-
tais su ka ko 200 me tų nuo to lai ko, kai ji bu vo pa skelb ta. Jo tiks las – nu sta ty ti nit ri tų 
ir nit ra tų kon cen tra ci ją kriu kie čių šu li niuo se, įver tin ti, ar ti ria mas van duo tin ka mas 
žmo nėms var to ti, pa aiš kin ti, kaip su ma žin ti šu li nių tar šą. Rū pė jo už terš to van dens po-
vei kis žmo gaus svei ka tai. Šis pro jek ti nis dar bas bu vo pri sta ty tas „Eu ro pos Są jun gos 
jau nų jų moks li nin kų kon kur so na cio na li nia me eta pe“ bei kon kur se „Ap lin ka ir žmo-
gus“ ir ap do va no tas pa dė kos raš tais.
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2005 me tai. po sėk min go da ly va vi mo gam to sau gos pro jek te... mo ky to ja r. vai nei ky tė, 
mo ki nės v. lo pe tai tė ir J. lin ge vi čiū tė su pre zi den tu v. adam ku mi pre zi den tū ros kie me

r. eit ke vi čiū tė ir s. im po ly tė su pa žin di na su pro jek tu. Nuo trau kos au to rė – R. Vai nei ky tė.

Nuo 1994 m. da ly vau ja me res pub li ki nė se tu ria do se po Lie tu vą (V. Mar ti nai tis, 
L. Bal čiū nie nė, J. Ber tu lie nė).

2006 m. mo kyk lo je įam žin tas bu vu sio mo kyk los mo ki nio Ig no Skrups ke lio, 
prieš ka rio Lie tu vos žur na lis to, nu žu dy to Si bi ro la ge riuo se, at mi ni mas. Prie mo kyk los 
pa sta ty tas kop lyt stul pis, įreng ta žai di mo aikš te lė. Pro jek tą įgy ven di no Kriu kų pa grin-
di nė mo kyk la, fi  nan sa vo I. Skrups ke lio vai kai, JAV aka de mi nio sluoks nio at sto vai. Jie 
da ly va vo ir ati da ry mo šven tė je.
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2006 m. kriu kų ju bi lie ji nio 420-ojo gim ta die nio šven tė je prie mo kyk los bu vo ati deng tas 
sto gas tul pis ig no skrups ke lio at mi ni mui. Nuo trau ko je – vi sa Skrups ke lių gi mi nė. 4-as iš kai-

rės – I. Skrups ke lio sū nus Kęs tu tis, 6-oji ir 10-oji – duk ros Ena ta ir Vik to ri ja

taip at ro do mo kyk los fa sa das po mi-
nė to pro jek to įgy ven di ni mo.

Nuo trau kos au to rius – V. Mar ti nai tis. 

i. skrups ke lio vai kų lė šo mis įreng to je 
nau jo je žai di mų aikš te lė je vy ko 

šven tės ren gi niai. 
Nuo trau kos au to rius – V. Mar ti nai tis
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Vis ko, ži no ma, ne iš var din si. Be di des nių pro jek tų, ren gi nių yra ir kas die nis dar-
bas, mei lė, rū pes tis sa vo mo ki niais. Tai ne ma žiau svar bu. 

2004–2005 m. aki mir kos iš mo ti nos die nos šven tės mo kyk lo je ir ra jo ne. 
Ren gi nio or ga ni za to rė – F. Už ku rai tie nė. Nuo trau kų au to rė – D. But kie nė
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2006 me tai. mo ky to jų ko lek ty vas at nau jin to je ir šil to je mo kyk lo je. Iš kai rės: sė di J. Ber tu lie-
nė, D. Mi lak nis, F. Už ku rai tie nė, D. But kie nė; sto vi I. Gy ly tė, J. By tau tie nė, L. Ka siu lie nė, S. Sta se-

vi čie nė, E. Ru die nė, E. Čoj, L. Bal čiū nie nė, R. Ka ti nie nė, D. Sek mo kie nė, S. Sin ke vi čie nė, 
L. Uli nie nė, S. Bag do na vi čie nė, O. Sur vi lie nė, J. Ra gu lie nė, I. Kenz gai lie nė, V. Mar ti nai tis, 
D. Ve ren kie nė, V. Ru sec kai tė. Nuo trau kos au to rius – A. Smir no vas, fir ma „La boch ro ma“

2007 me tų ge gu žę nu spren dė me su ruoš ti 180 me tų mo kyk los ju bi lie jaus šven-
tę. Tai da ry ti pa ska ti no ar chy vuo se su ras ti nau ji do ku men tai, no ras sau ir jau na jai kar-
tai pa sa ky ti, kad kriu kie čiai vi sa da bu vo ne iš kel mo spir ti... Apie su si ti ki mo aki mir kas 
ga li ma daug kal bė ti ar ba tie siog pa ty lė ti... Te gul šne ka ki ti...

„Ta pęs mo ky to ju, esi pa smerk tas lik ti nuo lat jau nu... kad ta ve su pras tų mo ki niai 
ir tu juos su pras tum. Mo kyk la, ne svar bu, kiek jai me tų, nuo lat spin du liuo ja jau nys te... 
Kriu kų pa grin di nė, pa žy mė ju si sa vo įspū din gą 180 me tų ju bi lie jų, daug nu vei ku si, sa-
vo mei le šil džiu si ne vie ną mo ki nių kar tą, įkvė pi mo ir mei lės dar il gai už teks vi siems 
čia at ei nan tiems. Tik dar nus čia dir ban čių, be si mo kan čių, gy ve nan čių ko lek ty vas ga li 
su reng ti to kį įsi min ti ną pa mi nė ji mą sa vo moks lo šven to vei. Be mei lės, dar nos ir idė jiš-
ko įkvė pi mo to kie dar bai ne vyks ta. 
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Fo to re por ta žas iš šven tės
Nuo trau kų au to rius – A. Leng ve nis

at gims ta pri si mi ni mai... 
J. Par na raus kas su žmo na. 

Sa vo jė go mis mo kyk los ben druo-
me nė su ma nė iš leis ti mo kyk los 

is to ri ją, tad spaus di no, dė jo 
la pą prie la po, o pas kui įri šo. 

Ver ti tą sa vos ga my bos kny gu tę 
ir jau ti vi sų pri si lie tu sių del nų 

ši lu mą.

o me tai bė ga taip greit...
Pra nas, Vac lo vas ir Pet ras Bart ke-
vi čiai ir Jur gis Bu čas – bu vę kai-
my nai ir šios mo kyk los mo ki niai

mi šios au ko tos už tuos, ku rių 
jau ne bė ra...

prie re gi nos, an ta no ir vi li jos 
če pu čių ka po... So di na ma ver-
kian ti pu šis – pa gar bos ir at mi ni-

mo žen klas
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Bu vu sios mo ki nės D. ra da vi-
čiū tės ta py bos dar bų pa ro dos 

ati da ry mas

yra ką pri si min ti...
 Kal ba si Te odo ra Mon ce vi čie nė 

ir Jur gis Bu čas

Įdo mu, ką čia mums pa ro-
dys?..

Bu vę mo ky to jai... ro dos, 
paims die ny ną, nu eis į kla sę ir 

vėl vis kas bus kaip bu vę...
Sė di N. Au la se vi či nie nė, E. Bu ra-
ko vai tė, S. Vir ši lie nė, O. Vi li mai-

tė. Ant ro je ei lė je – I. Šim kie nė, 
V. Ape ra vi čie nė, R. Gri ga liū nie nė, 

L. Kar ži naus kai tė, S. Gri ga liū-
nie nė, V. Ber ta šie nė, A. Vir ši la, 
L. Bal čiū nie nė, K. Si mo nai ty tė, 
D. Ado mai ty tė-Bar kaus kie nė
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Bu vę ir da bar ti niai mo kyk los va do vai...
Di rek to rius J. Par na raus kas, pa va duo to jos D. Klum by tė, J. Ber tu lie nė, už kla si nio dar bo or ga ni za-

to rė L. Bal čiū nie nė, pa va duo to jos S. Vir ši lie nė, S. Sin ke vi čie nė, di rek to rius V. Mar ti nai tis

2007 me tų ge gu žės mė nuo. mo ky to jų ko lek ty vas šven tės me tu.
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Mer gai čių šo kis. Tik vai kys tė mo ka jaus tis 
to kia gra ži ir ne pa kar to ja ma...

Ber niu kų šo kis. Stip rūs, drą sūs, vik rūs...

Šo kis su pie ši niais Fi na li nė dai na

ant ro ji abi tu rien tų lai da mo kyk lą bai gė prieš 50 me tų. V. Avi žie nis, I. Bal tai tė, kla sės va do-
vė K. Si mo nai ty tė, A. Zuo kai tė, V. Dū do riū tė, V. Ra man čio ny tė, G. Umb ra sas
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„Ju bi lie jaus šven tė – tik gra žus žie das, ap jun gęs il gą ir įdo mų vi so ko lek ty vo 
dar bą. Gė lė ne žy dės be šak nų, stie bo, la pų... Ji tu ri bū ti pa so din ta ir pri žiū ri ma – tik 
ben dras dar bas do va no ja gra žų žie dą...“85

2008 m. rug sė jo 15 d. mo kyk lo je ati da ry ta iki mo kyk li nio ug dy mo gru pė, ku rią 
lan ky ti pra dė jo 20 vai ku čių. Pa tal pos šiai gru pei bu vo įreng tos  ant ra ja me mo kyk los 
prie sta te.

Įė ji mas į iki mo kyk li nio ug dy mo gru pės pa tal pas.
Nuo trau kos au to rė – S. Sin ke vi čie nė

2008 m. mo kyk los di rek to rius Vac lo vas Mar ti nai tis lai mė jo Jo niš kio sa vi val dy-
bės or ga ni zuo tą  kon kur są į M. Slan čiaus ko gim na zi jos di rek to riaus  vie tą. Tų pa čių 
me tų spa lio mėn. 16 d. jis ir pra dė jo va do vau ti gim na zi jai. Iš leis ti bu vo gai la, o kar tu 
ir džiu gu, nes mū sų mo kyk lo je jis už au go ir su stip rė jo kaip va do vas. 

Kon kur są į lais vą Kriu kų pa grin di nės mo kyk los di rek to riaus vie tą lai mė jo Vy-
tau tas Bal tra mai tis.

85 N i j o l ė  Va l u c k i e n ė, Si dab rė, 2007 m. ge gu žės 16 d.
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„Atėjau į mokyklą subrendęs darbui, turėdamas 
solidų kompetencijų ir patirties bagažą. Tai padėjo įveikti 
konkurso į vadovus atranką, nes mokykloje buvau pirmas vado-
vas ne paskirtas valdžios, bet laimėjęs atrankos konkursą iš kelių 
asmenų. 

Šioje mokykloje keletą metų mokyto ju teko dirbti anksčiau. 
Pažinojau daugelį ko lek tyvo narių, teko pajausti mokyklos vi di-
nę kultūrą, kuri išlaikė senas tradicijas, kū rė ir puoselėjo naujas. 
Apsispręsdamas tap ti mokyklos vadovu, čia mačiau galimybę re-
alizuoti savo patirtį, tobulėti, keisti ir keistis. 

Mokykla visada turėjo savo viziją, aiškiai orientuotą 
veiklos kryptį, tačiau visuomenėje vykstantys pokyčiai vertė ieškoti naujų sprendimų. 
Prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė, gimstamumo mažėjimas, mokyklų tinklo optimi-
zavimas, socialinė kaimo gyventojų atskirtis, tai reiškiniai, kurie anksčiau nebuvo palietę 
žmonių sąmonės, pareikalavo visai naujo suvokimo ir veiksmų.

Kas yra mokykla? Pirmiausia, tai – vaikai – mokiniai. Į mokyklą jie suneša po 
kruopelę savęs, savo aplinkos. Jei vaikai laimingi, apsupti meilės, tai ir mokykla darnesnė, 
dvasingesnė, joje vyrauja geri santykiai, ji stipri vidumi. Tai labai pajaučiame, kai mokyklą 
palieka gabesnieji, žingeidūs, motyvuoti vaikai. Mokykla gali padėti vaikui užaugti, padėti 
suformuoti save kaip asmenybę. Nors... stebi ir matai, kaip iš vos apsiplunksnavusio 
pirmokėlio per tuos metus užauga šaunus, supratingas vyras ar mergina. Tai džiugina, 
jauti pasitenkinimą. 

Mokykla išugdė keletą kartų. Buvę mokiniai tapo tėvais, seneliais, proseneliais taip 
subrandindami bendruomenę su savo charakteriu, kultūra, tradicijomis. Tai turi suprasti 
vadovas (direktorius). Visi kiti dalykai, kaip švietimo politika, ugdymo turinio, išteklių 
vadyba, daugiau ar mažiau techniniai dalykai, kurie neretai užgožia žmonių santykius, 
bendravimą, tarpusavio supratimą. Tikiuosi, kad tos nuolatinės permainos, blaškymasis 
vienąkart baigsis ir pradėsime po trupučiuką kapanotis iš dugno. Nejauku tik dėl vieno, ar 
užgis sąmonėje palikę randai...

Tačiau kiekvienam laikmečiui savi iššūkiai, savos problemos...“

pa sa ko Ja mo ky to Ja li Gi ta eit ke vi čie NĖ:
„2008 me tų gruo džio 28 d. va do vau ti mo kyk lai pra dė jo Vy tau tas Bal tra mai tis.  

Tie są sa kant,  pa keis ti ener gi ja, ver žlu mu ir dau gy be idė jų nuo lat kun ku liuo jan tį bu vu-
sį mo kyk los va do vą V. Mar ti nai tį dau ge liui bū tų bu vę ne leng va už duo ti mi, bet spar čių 
V. Bal tra mai čio dar bų pra džios il gai lauk ti ne te ko.  

Per tre jus va do va vi mo mo kyk lai me tus nu veik ta ne tiek jau ma žai. Di džiau siu 
pa si kei ti mu, pa rei ka la vu siu, ko ge ro, kiek vie no mo ky to jo ben dra dar bia vi mo, to le ran-
ci jos, part ne rys tės iš mok tų pa mo kų pa tik ri ni mo, drą siai ga li ma va din ti  Kal vių pa grin-
di nės mo kyk los pri jun gi mą. Nuo 2010 me tų vi du rio ši mo ky mo įstai ga pa kei tė sa vo 
sta tu są ir ta po Jo niš kio ra jo no  Kriu kų pa grin di nės mo kyk los Kal vių sky riu mi. Ne ma žai 

vy tau tas Bal tra mai tis
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bu vu sių Kal vių pa grin di nės mo kyk los mo ki nių pa no ro mo ky tis Kriu kuo se, to dėl nuo 
2010–2011 moks lo me tų or ga ni zuo ja mas vai kų pa vė žė ji mas į mies te lio mo kyk lą  iš 
Drą su tai čių ir Kal vių kai mų.

Vie ni dar bai bū ti ni ir svar būs mo kyk los at ei čiai, ki ti gal ne to kie reikš min gi, 
bet ne ma žiau sva rūs dar nių žmo nių tar pu sa vio san ty kių pras me... Vos pra vė rus du ris, 
kiek vie no sve čio akys kryps ta į sko nin gai api pa vi da lin tus (mo ky to ja D. But kie nė) svar-
biau sios in for ma ci jos apie šią mo ky mo įstai gą sten dus. Čia ne tik ži nios apie ug dy mą, 
mo kyk lai va do va vu sius ar da bar va do vau jan čius as me nis, bet ir rė mė jų, vi so ke rio pai 
pa de dan čių žmo nių pa var dės, žy miau sių mo kyk lą bai gu sių mo ki nių pa sie ki mai. 

Ky lant laip tais į ant rą jį aukš tą, di de lio ne tik sve čių, bet ir mo ki nių dė me sio 
vis dar su lau kia nuo 2010–2011 m. m. vei kian ti vi sų mo kyk lą bai gu sių  abi tu rien tų 
lai dų nuo trau kų ga le ri ja. Sma gu ste bė ti tė ve lius, vai kams ro dan čius sa ve nuo trau ko se; 
nu ri mu sia me po pa mo kų ko ri do riu je iš girs ti ty lų, prie ga le ri jos su si bū ru sių ne ma ty tų 
se nu kų pa šne ke sį – ne ti kė tai už su kę į mo kyk lą, ma lo niai nu ste bo at ra dę ir sa ve ,,ka-
ban čius sie no je“. 

Džiu gu, kad ak tų sa lė je pa keis tos se nos kė dės, at ro džiu sios tar si lo pais ir dygs-
niais mar gin tos pras to siu vė jo kel nės. Dar prieš ke le tą me tų vai kai, no rė da mi šok ti 
prie blan do je, lan gus tem dy da vo se nais pla ka tais ar ki to mis lai ki no mis prie mo nė mis. 
Šian dien sa lės lan gus puo šia es te tiš ki ir mo der nūs ro le tai. 

In for ma ci nių tech no lo gi jų ka bi ne te at nau jin ti mo ki nių suo lai, kom piu te ri nė 
tech ni ka.  Šiuo lai ki nių tech no lo gi jų ba zė iš es mės pa ge rin ta vi so je mo kyk lo je. 

2010 me tų va sa rą at lik tas spor to sa lės re mon tas, jo la bai rei kė jo. Ne se niai mo-
kyk lo je įreng tas ne di de lis tre ni ruok lių kam ba rė lis. Ja me  jau vai kų iš mė gin ti ir pa mėg-
ti trys sun kio sios at le ti kos už si ė mi mų tre ni ruok liai. 

2011 m. tre ni ruok lių kam ba rė ly je. Nuo trau kos au to rė – S. Sin ke vi čie nė

Tre ni ruok lių kam ba rė ly je ne re tai ga li ma pa ma ty ti ir spor tuo jan čius pe da go gus: 
ge ra fi  zi nė svei ka ta – be si šyp san tis ir ge rai nu si tei kęs mo ky to jas. Di rek to rius ak ty viai 
ėmė si įgy ven din ti mo kyk los mo te rų tin kli nio ko man dos for ma vi mo ini cia ty vą: vyks ta 
tre ni ruo tės, ruo šia ma si se niū ni jos mo te rų tin kli nio var žy boms. 
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2009 m. dai lės ir tech no lo gi jų mo ky to jos 
me to di nin kės var das su teik tas Dai vai But kie-
nei. Žen klūs mo ky to jos kū ry bi niai pa sie ki mai: 
ra jo no mo ky to jams ji ve da se mi na rus, skai to 
pra ne ši mus, or ga ni zuo ja pa ro das, iš vy kas. Da ly-
vau ja tarp tau ti nė se ir res pub li ki nė se kon fe ren ci-
jo se. Be to, sa vus kū ry bi nius dar bus eks po nuo ja 
ra jo ni nė se ir res pub li ki nė se tau to dai li nin kų pa ro-
do se. Taip pat ji ren gia ir vyk do įvai rius pro jek-
tus. Svar biau sia, ką mo ky to ja įde da į kiek vie no 
vai ko šir de lę – gro žio su pra ti mas.  Kiek pie ši nių 
nu pieš ta, kiek fan tas tiš kų dar be lių pa da ry ta... Jais 
puo šia ma mo kyk la. Kiek jų iš siųs ta į įvai rias pa ro das Lie tu vo je ir už sie ny je. Ma žos kai-
mo mo kyk los mo ki niai ir ten už ima pri zi nes vie tas. 

Mo kyk lai da ly vau jant iš ES struk tū ri nių fon dų fi  nan suo ja ma me ben dro jo ug dy-
mo sis te mos to bu li ni mo MTP plius  „Ben dro jo la vi ni mo mo kyk lų mo der ni za vi mo“ 
pro jek te 2010 me tais  gau tas mo der nios šiuo lai ki nių tech no lo gi jų įran gos ir bal dų 
kom plek tas (ba zi nį įran gos ir bal dų kom plek tą su da ro sta cio na ru sis kom piu te ris (3 
vnt.), ne šio ja ma sis kom piu te ris (4 vnt.), bal dai (6 kom piu te ri niai ra šo mie ji sta lai, 6 
kė dės, 6 spin te lės, 3 per tva ros tarp mo ky to jų dar bo vie tų, 3 ve ži mė liai kom piu te rio 
pro ce so riui), dau gia funk ci nis apa ra tas (1 vnt.), pro jek to rius, do ku men tų ka me ra (1 
vnt.), mo bi li in te rak ty vio ji len ta (1 vnt.), bal to ji len ta (1 vnt.)). Įgy ven di nant pro jek-
to rei ka la vi mus – kur ti pa lan kes nes są ly gas ben dro jo la vi ni mo ir švie ti mo ko ky bės 
ge ri ni mui, pa nau do jant šiuo lai ki nių tech no lo gi jų tei kia mas ga li my bes ir mi nė to mis 
tech no lo gi jo mis ap rū pi nant mo ky to jų dar bo vie tas – su re mon tuo ta ir įreng ta spe cia li 
mo ky to jų dar bo vie tų pa tal pa. Jo je pe da go gai, pa si nau do da mi įvai rio mis šiuo lai ki nių 
tech no lo gi jų tei kia mo mis ga li my bė mis, to bu li na ug dy mo tu ri nį, ruo šia si pa mo koms, 
mo ko si ug dy mo pro ce se tai ky ti in te rak ty vio sios len tos pro gra mas ir funk ci jas. 

mo ky to jos l. eit ke vi čie nė, J. By tau tie nė, di rek to riaus pa va duo to ja J. Ber tu lie nė ir di rek-
to rius v. Bal tra mai tis nau ja me ka bi ne te, ku ria me yra ge ros są ly gos mo ky to jams ruoš tis 

pa mo koms. Nuo trau kos au to rė – S. Sin ke vi čie nė

Dai va But kie nė
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2010–2011 m. m. Kriu kų pa grin di nė je mo kyk lo je pra dė tas ruoš ti UDC (Uni ver-
sa lus Dau gia funk ci nis Cen tras). Ja me tu rė tų at si ras ti iki mo kyk li nio, prieš mo kyk li nio, 
pa grin di nio ir ne for ma laus (mo kyk li nio am žiaus ir su au gu sių jų) ug dy mo erd vės.

Ki tas, ne ma žiau svar bus lai mė ji mas – iš ES so cia li nio fon do ir LR vals ty bės biu-
dže to fi  nan suo ja mas 16 mė ne sių pro jek tas ,,Pa pil do mos pa gal bos tei ki mas spe cia lių 
po rei kių vai kams Jo niš kio ra jo ne“, ku ria me Kriu kų pa grin di nė mo kyk la, pa si ra šiu si 
part ne rys tės su tar tis su Ža ga rės spe cia li ą ja in ter na ti ne mo kyk la ir Ža ga rės  gim na zi jos 
ko man da, pri si i ma ad mi nist ra to rės vaid me nį ir jau pra dė jo vyk dy ti pa pil do mo spe cia-
lių jų po rei kių mo ki nių ug dy mo ir jų po rei kių ten ki ni mo pla čią pro gra mą. 

Ži nia, jo kio ka pi to no lai vas sklan džiai ne skros van de ny no ban gų, jei jo va do vau-
ja mi jū rei viai dar niai ne mo juos ir klais. Ly giai to kia pa ti bus ir jū rei vių ke lio nė, jei ka pi-
to no til te ly je sto vin tis jū rų vil kas ne nu ro dys kryp ties. Kiek vie no lai vo ke lio nė ku pi na 
po van de nių sro vių, sū ku rių, led kal nių… Ro dos, kol kas jie  ap len kia mi“. 

2001 m. pa va sa rį pra di nių kla sių mo ky to jos me to di-
nin kės var das su teik tas Ilo nai Gy ly tei.

Mo ky to ja Ilo na do mi si nau jo vė mis, ak ty viai siais ug-
dy mo me to dais, kū ry biš kai dir ba su sa vo mo ki niais. No-
riai lan ko kur sus ir se mi na rus, ge rai pa si ruo šu si pa nau do-
ti kom piu te rio tei kia mas ga li my bes moks lei vių ug dy mo 
pro ce se (tu ri ECDL ser ti fi  ka tą). Da ly vau ja įvai riuo se kon-
kur suo se, eks pe ri men tuo se, kon fe ren ci jo se. Daug pri si dė-
jo prie mo kyk los pra di nių kla sių moks lei vių pa sie ki mų 
kny ge lės su kū ri mo. Ruo šia moks lei vių šo kių ko lek ty vus 
ra jo no me no šven tei. Ra šo ži nu tes apie mo kyk lo je vyks-
tan čius ren gi nius į mo kyk los in ter ne ti nį tin kla la pį, į ra jo-
no ir ap skri ties spau dą.  Fo to gra fi  jo se įam ži na svar bes nius 
mo kyk los ir mies te lio įvy kius.

Mo ky to ja ak ty viai da ly vau ja se niū ni jos bei ra jo no 
vi suo me nės gy ve ni me. Jau 18 me tų va do vau ja mo kyk los 

pro fe si nei są jun gai, yra ra jo no mo ky to jų prof są jun gos ko mi te to na rė, yra dir bu si ir 
pir mi nin ko  pa va duo to ja. Bu vo Jo niš kio ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos na rė. Tu ri ant ros 
ka te go ri jos gi do pa žy mė ji mą, to dėl or ga ni zuo ja ke lio nes ir iš vy kas ne tik mo ki niams, 
mo ky to jams, bet ir mies te lio bei Jo niš kio ben druo me nių na riams. Pa de da se niū ni jai 
or ga ni zuo ti ir ves ti ren gi nius. Ra šo pro jek tus tra di ci nei „Kraš tie čių šven tei”, te at ro 
fes ti va liui „Bi čiu liai“.  Vai di na Kriu kų mė gė jų te at ro spek tak liuo se.

Po 1940 me tų Kriu kų mo kyk la pa ty rė daug per mai nų, lū žių, pe da go gi nių eks-
pe ri men tų. 1940-ai siais kei tė si mo ky mo tu ri nys, pro gra mos. Su dė tin gi bu vo ka ro ir 
po ka rio me tai: čia „už ėjo ru sai, čia vo kie čiai, čia vėl ru sai...“  Pas ta rie ji ir li ko. 

Pir mai siais ka ro me tais be si trauk da mi rau do nar mie čiai prie Kriu kų mies te lio 
su šau dė ke lis Jo niš kio baž ny čios tar nus. Po ka rio re zis ten ci ja: vi sai ša lia mo kyk los esan-
čia me na me bu vo ka li na mi ir kan ki na mi, o už ke lių šim tų met rų nuo jos su šau dy ti 
ko vo to jai už Lie tu vos ne pri klau so my bę. Au kų bu vo ir ki to je ba ri ka dų pu sė je. Trem-
ties me tai. Apie mū sų mo kyk los mo ky to jų trem tį duo me nų ne tu ri me, bet dar gy vi 
pri si mi ni mai, kaip iš kla sės iš si ves da vo tre mia mų šei mų vai kus...

ilona Gylytė
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2010–2011 m. m. mo ky to jai su di rek to riu mi v. Bal tra mai čiu.
Nuo trau ka iš mo kyk los ar chy vo. Au to rius – A. Smir no vas, fir ma „La boch ro ma“

Ta čiau net ir tais dra ma tiš kais me tais Kriu kuo se vei kė še šia me tė pra di nė mo kyk-
la, vė liau pro gim na zi ja, bu vo mo ko mi vai kai. Dir bo mo ky to jai. Mo ky to jams tai bu vo 
psi cho lo gi nio dis kom for to me tai. Ga li me nu ma ny ti, kaip sun ku jiems bu vo mo ky ti ne 
tik skai ty ti, ra šy ti, bet ir ge ru mo, mei lės ar ti mam... Ka žin ar jie ga lė jo pa aiš kin ti, kad 
ne vi sa da ma žas žmo gus ga li pa si rink ti, kad kar tais už jį nu spren džia pa sau lio ga lin gie-
ji?.. (Tu riu gal vo je Mo lo to vo-Ri ben tro po pak tą, jo slė pi mą.) 

Po Sta li no mir ties at ėjo at ši li mo me tai, da rė si leng viau kvė puo ti. Ta čiau kaip ir 
anks čiau bu vo me at skir ti nuo vi so pa sau lio ir gy ve no me už da ro je pla ni nė je vals ty bė je. 
Tuo me tu mo kyk la iš sep tyn me tės ta po vi du ri ne, at lai kė ne vie ną eks pe ri men tą, iš gy-
ve no pro cen to ma ni jos, sa vo tiš kos stag na ci jos lai kus. 

Vė liau – pa ki lūs, pu to jan tys en tu ziaz mu at gi mi mo me tai, gra žūs, ne pa kar to ja mi 
ren gi niai... At kū rus Ne pri klau so my bę – pa si kei tusios pro gra mos, nau ji va do vė liai, pro-
jek tų kū ri mas, da ly va vi mas juo se ir t. t. Vi du ri nė mo kyk la per tvar ky ta į pa grin di nę.

Da bar Kriu kų pa grin di nė mo kyk la gra ži, at nau jin ta. Mo ky to jai pir mie ji ra jo ne 
da ly va vo Mo kyk lų to bu li ni mo pro gra mos pro jek te, iš mo ko tai ky ti ak ty viuo sius mo-
ky mo me to dus, spren džia iš ki lu sias pro ble mas. Jų yra. Ir ne ma žai tų pro ble mų, nes... 
is to ri ja tę sia si. Nie kas ne ži no, ko kia ji bus po 50 ar 100 me tų. Be to, yra ir bal tų dė mių 
jo je: kai ko ne ra dom, kai ką gal pa mir šom, kai ko ne spė jom... 

At ku riant po ka rio me to mo kyk los (pra di nės, pro gim na zi jos, sep tyn-
me tės ir ne pil nos vi du ri nės iki 1956 m.) is to ri ją, nau do ta si ir šių žmo nių 
pri si mi ni mais:

1. Al bi na Au gus taus kie nė, 2-os lai dos abi tu rien tė, gim. 1936 m., vie ti nė, Kriu kų 
mo kyk lą lan kė 1944–1957 m. 
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2. Do na ta Ja nu žy tė (1936–2007), 1-os lai dos abi tu rien tė, mo kyk lą lan kė 1947–
1956 m.

3. Sta nis lo vas Liuč vai tis, gim. 1934 m., mo kyk lo je mo kė si 1944 m. ir 1947–
1950 m.

4. Pran ciš kus Ape ra vi čius, gim. 1932 m., vie ti nis, mo kė si 1939–1944 m. 
5. Va le ri ja Ta mu lio ny tė-Ape ra vi čie nė, gim. 1928 m., Kriu kų mo kyk los mo ky to ja 

nuo 1950 m.
6. Ona Vi li mai tė, gim. 1927 m., Kriu kų mo kyk los mo ky to ja nuo 1954 m.
7. Eu ge ni ja Pa liu ly tė-Rat kie nė, gim. 1918 m., mo ky to jos E. Bu čie nės se suo, Kriu-

kuo se nuo 1948 m.
8. Al fon sas Rat kus, gim. 1928 m., vie ti nis, Kriu kų baž ny čios var go ni nin kas.
9. Ele na Kli mai tie nė, gim. 1930 m. Kriu kuo se, mo kė si pra di nė je mo kyk lo je 1937–

1942 m.
10. Jo nas Vi gė lis, gim. 1927 m., vie ti nis, mo kė si mo kyk lo je 1935–1940 m.
11. Sta sė Sū ry tė-Vi gė lie nė, gim. 1935 m., vie ti nė, mo kė si 1944–1949 m.

mo kyk los is to ri ja at kur ta re mian tis kai ku riais „kriu kų vid. mo kyk los is-
to ri jos 1864–1977 m.“ fak tais, me džia ga, 1964 m. rink ta mo ki nių ir mo ky to jų. 
Nau do ta mo kyk los ar chy vo me džia ga bei au ten tiš ki au to rės bei bu vu sių mo ki nių 
ir mo ky to jų pri si mi ni mai, pa tir tis.

1981 m. lie pos 11 d. Šeš tos lai dos abi tu rien tų su si ti ki mas po 50 m. 
Sėdi iš kai rės: J. Ladukas, G. Baltaitė-Kvašienė, J. Poliakaitė-Vaitiekūnienė, kl. auklėtoja 
D. Šim ku vienė, S. Rimkevičiūtė-Ratkuvienė; stovi iš kairės: L. Vitkevičiūtė-Sokevičienė, 

V. Urbšaitis, N. Nemanytė-Žukauskienė, D. Bačiauskas, D. Žebrauskiatė-Jokšienė, 
D. Jokubaitytė-Jasiulionienė, J. Rudis
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2010 m va sa ra. v lai dos abi tu rien tai į mo kyk li nius suo lus su sė do po 50 me tų...
Nuo trau ka bu vo pa lik ta ka bi ne te ant suo lo...  Nuotraukos au to rius – nežinomas

2007 m. viii ir kai ku rie iX lai dos abi tu rien tai prie sa vo kla sės auk lė to jos 
s. ado mai tie nės  am ži no sios po il sio vie tos. Nuo trau kos au to rius – R. Gai ga las
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Da nu tė Klum by tė, 
ha bi li tuo ta so cia li nių moks lų (edo ku lo gi ja) dak ta rė, pro fe so rė

Kriu kų vi du ri nė mo kyk la 
 1957/58–1968/69 moks lo me tais

mo ky to ja D. klum by tė su 5-osios lai dos abi tu rien tais 1960-ųjų pa va sa rį.
Nuo trau ka iš K. Ša ba no al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Į Kriu kus at vy kau dirb ti 1957 m. ru de nį, su grį žusi iš Si bi ro trem ties. Pra va žiuo-
da ma Vil niu je su sto jau ke lioms va lan doms, kad Švie ti mo Mi nis te ri jo je su ži no čiau 
ga li my bę įsi dar bin ti Lie tu vo je. Ten ga vau pa sky ri mą į tuo me ti nio Dot nu vos ra jo no 
Kra kių vi du ri nę mo kyk lą, ta čiau švie ti mo sky riaus ve dė jas ma nęs ne įdar bi no. To dėl, 
ieš ko da ma mo ky to jos vie tos, at si dū riau Jo niš ky je. Pa gal P. Sa mu lio nio86 re ko men da ci-
ją tuo me ti nis švie ti mo sky riaus ve dė jas V. Gal kus pa sky rė į Kriu kų vi du ri nę.

1957 m. Kriu kai bu vo di de lis už kam pis, nors nuo Jo niš kio nu to lęs tik 16 km. 
Ta čiau ka ro me tais tie sio gi nis ke lias bu vo tan kų su nio ko tas ir iki tol dar ne at sta ty tas, 
to dėl žmo nės va žiuo da vo į Kriu kus ap link per Žei me lį. Tie sa, vei kė siau ra sis ge le žin-
ke lis, o nuo 1959 me tų pra dė jo kur suo ti au to bu sai. 

Mo kyk la bu vo gra žiau sias mies te lio pa sta tas: dvie jų aukš tų, mū ri nė, ap sup ta 
gy vat vo rės ir krū mokš nių. Ta čiau mo kyk los vi dus man ne pa ti ko. Ste bi no siau ro ki lan-
gai ir iki pu sės tam siais alie ji niais da žais nu da žy tos sie nos bei kaž ko kiu te pa lu iš tep tos 
ne plau na mos grin dys.

Mies te lis ne di de lis, ge ro kai ap leis tas, su ap griu vu sių žy dų na mų fa sa dais, at suk-
tais į gat ves, be prie an gių. Pa li jus gat vės skęs da vo pur ve. Tik pats cen tras– tur gaus 
aikš tė – bu vo grįs ta. Ne bu vo mies te ly je elek tros, kul tū ros na mų. Vei kė paš tas, am bu la-
to ri ja, pie ni nė, bib lio te ka, ko lū kio kon to ra, apy lin kės ta ry ba ir dvi krau tu vės. Pre kių 
krau tu vė se bu vo ne daug. Net duo ną at vež da vo tik du kar tus per sa vai tę.
86 P. Sa mu lio nis tuo met bu vo Jo niš kio 1-osios vid. mo kyk los di rek to rius.
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Su jau du liu lau kiau sa vo pir mų jų moks lo me tų Lie tu vo je. Ma gė jo grei čiau pa-
ma ty ti mo ki nius, jų ap ran gą, įver tin ti jų el ge sį ir po žiū rį į mo ky mą si. Do mi no ir 
pa čios nau jų jų moks lo me tų ati da ry mo iš kil mės. Pa ma čiau uni for muo tus mo ki nius 
su jur gi nais ran ko se. Man iš at min ties iš ki lo tar pu ka rio Lie tu vos mo kyk los vaiz dai, ir 
šil tas jaus mas už lie jo šir dį. Vos ne ver kiau vi sa tai ste bė da ma. Mo ki nių ap ran ga be veik 
nie kuo ne si sky rė nuo ma no pa aug lys tės kla sio kų. Kri to į akis ir pa gar bos mo ky to jams 
iš raiš ka: ta da mer gai tės da ry da vo knik sus, o ber niu kai lenk da vo si pri muš da mi ko jas. 
Žiū rė da ma į šiuo lai ki nius at si pa lai da vu sius, ap dri bu siais dra bu žiais, da žy tais plau kais 
mo ki nius, ne ju čio mis ly gi nu su tais po ka rio me tų pa si tem pu siais, spor tiš kais, nors 
ir la bai kuk liai ap si ren gu siais Kriu kų moks lei viais, taip ma lo niai ta da ma ne nu tei ku-
siais.

Ne nu vy lė vai kai ir pa mo kų me tu. Jie bu vo ra mes ni ne gu ma no Si bi ro mo ki niai, 
san tū riau reiš kė jaus mus, nors vi sur mo ki niai vie no dai smal sūs ir jud rūs. 

Mo ky to jų ko lek ty vas su ti ko ma ne pa lan kiai. Di rek to rius 1957–1958 me tais bu-
vo Juo zas Par na raus kas,87 ku ris gra žiai nu tei kė mo ky to jus ma no at žvil giu. O Švie ti mo 
sky riaus ve dė jas pa ta rė bū ti su ma ni mi lo ja liems (esą iš vež ta į Si bi rą bū da ma vai kas).

Pa mo kų tu rė jau ne daug: 16 ru sų kal bos ir li te ra tū ros vy res nė se kla sė se, 1 psi cho-
lo gi jos, 1 bio lo gi jos ir 1 lo gi kos. Ruoš tis ru sų li te ra tū ros pa mo koms ne bu vo sun ku. 
Dau giau bai mi nau si dėl lie tu vių kal ba dės to mų da ly kų, nes moks lus bu vau bai gu si 
Si bi re. To dėl pir mo ji Lie tu vo je įsi gy ta kny ga bu vo „Da bar ti nės lie tu vių kal bos žo dy-
nas“, ku ri ta po ma no sta lo kny ga vi sam gy ve ni mui. Sun kiau sia bu vo su ter mi nais ir 
kir čiais. 

Tu rė jau iš si aiš kin ti ir lie tu vai čių ap si skai ty mo fo ną bei jų li te ra tū ri nio ug dy mo 
ap im tį ir su ras ti ja me at spir ties taš kus ru sų li te ra tū rai su vok ti. Tu rė jau ne ma žai lais vo 
lai ko skai ty ti.

1958 me tų ru duo į Kriu kų mo kyk lą at ne šė daug per mai nų. J. Par na raus ką pa kei-
tė ką tik bai gęs Šiau lių pe da go gi nį ins ti tu tą An ta nas Če pu tis (1929–2004), pa gal spe-
cia ly bę ru sis tas. At si sa kė dirb ti mo ky mo da lies ve dė ja mo ky to ja Re gi na Vinkš ne ly tė 
(vė liau Če pu tie nė). Jos vie toj pa sky rė ma ne. Šias pa rei gas ėjau 10 me tų.

Mo kyk los ko lek ty vas ne bu vo di de lis – nuo 21 iki 24 žmo nių. Pa grin di nė to me-
to mo ky to jų da lis bu vo pa čia me jė gų žy dė ji me. Dir bo ir ke le tas vy res nių mo ky to jų, 
dar iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro pra dė ju sių pe da go go kar je rą: J. Bu čas (1905–1968), 
E. Bu čie nė (1913–2000), B. Ra čie nė (1914 – apie 1990). At va žiuo da vo iš Jo niš kio 
dės ty ti an glų kal bos ir mo ky to ja Ste fa Ra man čio nie nė, gim.1915 m. Trum pai dir bo 
ru sis tas A. Ba ra naus kas, 1958 m. iš ėjęs į pen si ją ir iš si kė lęs iš Kriu kų. Vi si jie bu vo 
įdo mūs, ener gin gi žmo nės, dir bę vi są gy ve ni mą at kam pio se mo kyk lo se, bet ne ta pę 
kai mo mo ky to jais blo gą ja pras me. Mums, tuo me ti niam jau ni mui, šie mo ky to jai sa vo 
pa žiū ro mis į dar bą, pa rei gin gu mu ir ap si skai ty mu bu vo pa vyz dys. Ži no ma, jie bu vo 
ga na skir tin gi. J. Bu čas kai ka da at ro dy da vo  eks cen triš kas, bet, ma ny čiau, tai bu vo 
sa vo tiš ka kau kė, lei džian ti ne at sa ky ti per daug smal siems pa šne ko vams į sub ti lius klau-
si mus. Jis mėg da vo pa brėž ti: „Tams ty te, ši ta ran ka nė ra pa ra šiu si nė vie no skun do 
87 Juo zas Par na raus kas (1929 m.), vė liau do cen tas, ap gy nęs di ser ta ci ją iš is to ri jos di dak ti kos, daug me tų 
dir bęs Pe da go gi kos moks lų ty ri mo ins ti tu te Vil niu je.
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gy ve ni me“. Pats da ly vau da vo sa vi veik lo je ir no riai re ži suo da vo mo ki nių spek tak lius. 
Bu vo bai gęs mo ky to jų se mi na ri ją, bet tuo met dės tė V–VII kla sėms ma te ma ti ką. Bu vo 
ko lek ty vo se niau sias mo ky to jas ir pir mas 1939 m. pa sta ty tos mo kyk los ve dė jas. Mo ky-
to ja Ele na Bu čie nė pa si žy mė jo pe da go gi niu meist riš ku mu. Ge rai pa ruoš da vo pra di nių 
kla sių mo ki nius. Mė go ke lio nes, su pra to hu mo rą, tu rė jo gra žų bal są (al tas) ir dai nuo-
da vo an sam bly je. Bu vo pla čių in te re sų žmo gus. Su Bro ne Ra čie ne ga lė da vo me pa si tar-
ti, kaip ma din gai ir prak tiš kai reng tis, ko kio eti ke to lai ky tis įvai rio se si tu a ci jo se, tak to, 
ben drau jant su žmo nė mis. Iš jos mo kė mės tvir tu mo skau džio se gy ve ni mo va lan do se 
(bu vo po il gos li gos pa lai do jusi vie nin te lį 16-me tį sū nų). 

1957–1958 m.m. mo kyk lo je dar dir bo bu vęs di rek to rius An ta nas Bu kaus kas. 
Jis tu rė jo ju ris to iš si la vi ni mą, bu vo bai gęs Kau no uni ver si te tą. Kai ka da pa pa sa ko da vo 
apie sa vo pro fe so rius, ypač apie pro fe so rių M. Rio me rį.

Be se nų jų mo ky to jų, prie tuo me ti nio ko lek ty vo bran duo lio rei kė tų pri skir ti ir 
ki tus, iš dir bu sius Kriu kuo se vi są gy ve ni mą ar ba di des nę jo da lį. Tai Va le ri ja Bal čiū nie-
nė-Ape ra vi čie nė, Da nu tė Šim ku vie nė, Re gi na Če pu tie nė, Da nu tė Bal čiū nie nė, Ste fa-
ni ja  Ado mai tie nė, Sta sė Vir ši lie nė, An ta nas Vir ši la, Ona Vi li mai tė, An ta nas Če pu tis, 
Ru fi  na Nar vy dai tė. Daug jė gų Kriu kų mo kyk lai ati da vė ir Da nu tė Šli žie nė, Kos tė 
Ab liau lū nai tė-Ga tu lie nė, Ni jo lė Čer niaus kai tė-Au la se vi čie nė, Min dau gas Vo sy lius, 
Jo nas Bag do nas, Al do na Stroc ky tė, Sta sė Jo nai tie nė, E. Lu ko še vi čiū tė-Žvirgž die nė, 
Mar ga ri ta Ša po lai tė, Zi ta Bal čiū nai tė-Sū rie nė, D. Šid laus kai tė, Do bi lė Ka man taus kai-
tė-Va rei kie nė, Sta sė Ga liaus kai tė-Bal čiū nie nė, Sta sė Kum py tė-Gon tie nė, Van da Laiš-
ko ny tė-Or die nė, A. ir V. Na ku čiai ir kt.

Tarp jų bu vo ne vie nas tik ras meist ras, mo ky to jas iš pa šau ki mo, tei gęs mo ki-
niams am ži ną sias ver ty bes, ban dęs su ža din ti dva si nes ga lias, nu kreip ti jas į gi les nį 
pa sau lio ir sa vęs pa ži ni mą. Kon kre tiems pa vyz džiams ap ra šy ti rei kė tų ne vie no straips-
nio. Kai ka da į Kriu kų pa dan gę už klys da vo ir at si tik ti niai žmo nės. Ypač ne si se kė mo-
kyk lai su an glis tais. Jie ne už truk da vo Kriu kuo se il gai tai dėl li gos, tai dėl cha rak te rio 
sa vy bių ar ki tų prie žas čių. Bu vo lai ko tar pis – vie ne ri ar dve ji me tai – kai IX–XI kla sė-
se an glų kal ba iš vi so ne bu vo dės to ma.

Iš di des nių to de šimt me čio su krė ti mų bu vo mo ki nių M. Kli mai čio ir J Va liu ko-
nio žū tys. Įvy ko jos ne mo kyk lo je ir ne mo ky mo si me tu – ne lai min gi at si ti ki mai su 
trans por to prie mo nė mis. 1958 me tų pa va sa rį žai bas nu tren kė dar žuo se dir bu sią S. Gar-
liaus kai tę, o 1969 m. va sa rą žu vo mo ki nys V. Gal zi mas, lip da mas į elek tros stul pą.

Jau di no ko lek ty vą ir vie nas ki tas skun das dėl va ka ri nės mo kyk los „mi ru sių sie-
lų“ ar ta ria mo in ter na to dar buo to jų ne są ži nin gu mo. Lai mei, fak tams nepa si tvir ti nus, 
skun dus ir skun di kus už mirš da vo. Vis dėl to di de lių su krė ti mų ne bu vo daug – steng da-
vo mės už bėg ti už akių ga li miems ne ma lo nu mams. Mud vie jų su di rek to riu mi A. Če-
pu čiu po žiū riai į svar bių pro ble mų spren di mą ma žai kuo sky rė si, o dėl smul kme nų 
pa si gin čy da vo me, ir tiek.

Vie na iš mo ki nių el ge sio nu kry pi mo pre ven ci nių prie mo nių bu vo mo ky to jų bu-
dė ji mas mies te ly je. Po 21 val. (pa va sa riais vė liau) ne leis da vo me mo ki niams bū riuo tis 
gat vė se. Taip kon tro liuo da vo me jų el ge sį už mo kyk los ri bų. Vė liau to kio bu dė ji mo 
at si sa kė me, nes mo ky to jams tai bū da vo sun ki naš ta. Lai kė mės griež tų in struk ci jų, 
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siųs da mi vai kus į tal kas ko lū kiuo se. Draus min da vo mo ki nius ir da ly va vi mas po pa mo-
ki nė je bei už kla si nė je veik lo je. Vei kė spor to, šo kių, rank dar bių, dra mos ir ki ti bū re liai, 
cho ras. Dra mos bū re liui va do va vo ne tik J. Bu čas, bet ir mo ky to ja V. Ape ra vi čie nė. 
Sta tė pje ses „Ste buk lin go ji ra das ta“, „Snie go ka ra lie nė“, „Sep ty nios ož ke nos“, „Mar ti“ 
ir kt.

Šo kių bū re liams va do va vo mo ky to ja R. Če pu tie nė. Spor to bū re liams – M. Vo-
sy lius, R. Bal čiū nas, S. Ga liaus kai tė. Jie reng da vo ne tik spor to var žy bas, bet ir iš vy-
kas dvi ra čiais, da ly vau da vo ra jo ni nė se spor to šven tė se. Už im da vo mo ki nius ir iš vy kos 
į te at rus, eks kur si jos ne tik po Lie tu vą, bet ir už jos ri bų. Mo ki niai už si dirb da vo 
toms eks kur si joms pa tys, ra vė da mi ko lū kio run ke lius. To kiu bū du, be Lie tu vos žy-
mių vie tų, ap lan kė me Le ning ra dą, Mask vą, Mi chai lov ską (Puš ki no so dyb vie tę) ir kt. 

Pa tys mo ki niai pa si kvies da vo į Kriu kus ir žy mių žmo nių. Štai bu vęs mo ki nys 
V. Ja tu lis  su si ra ši nė jo su ma est ro K. Ka vec ku dėl jo ap si lan ky mo Kriu kuo se. Ap lan ky-
da vo mus ir gast ro liuo jan čios te at rų tru pės ir žy mūs cho rai (vad. L. Aba rius) ir at li kė jai 
A. Li von tas ir kt. Kai ka da su lauk da vo me ra šy to jų (Just. Mar cin ke vi čiaus, J. Bal tu šio ir 
V. Rim ke vi čiaus). Įsi mi nė su si ti ki mai su kom po zi to riu mi A. Ra čiū nu, prof. K. Dauk-
ša, lek to riu mi J. Ra gaus ku (eks ku ni gu). Bu vo ir šo ki ruo jan čių tuo me tu ren gi nių, kaip 
an tai, li te ra tū ri niai (re li gi niai) teis mai. At va žiuo da vo iš Šiau lių „vai din to jų“ kom pa ni-
ja, šmi ri nė da vo po mies te lį, ieš ko da mi in for ma ci jos apie ku ni gų klai das, bet jų ne ra dę, 
pa si ten kin da vo  fra ze: „Sa ko, kad ku ni gas Kriu kuo se lo ja lus“.

Ap mąs ty da ma sa vo dar bo me tus Kriu kuo se, ma nau, kad tai bu vo įdo mūs, at-
sa kin gi me tai. Laik me tis žmo gaus veiks mams vi sa da už de da tam tik rą fut lia rą, bet vi-
suo me nė je eg zis tuo ja ir ne ra šy ti el ge sio eta lo nai. Nuo am žių žmo gus la vi ruo da vo tarp 
cie so riaus ir Die vo.88 Tais lai kais su si dū rę su keb lio mis si tu a ci jo mis, pa si telk da vo me 
vi di nį re dak to rių ir cen zo rių. Tek da vo ap mąs ty ti sa vo do ro vi nes ir tau ti nes po zi ci jas 
ir nu ma ty ti, kur ga li nu ves ti per di de lis nu si len ki mas „cie so riui“. Ne kar tą spręs da vau 
di le mą: kas esu – agi ta to rė ar mo ky to ja? 

Štai at va žiuo ja į mo kyk lą at eiz mo pro pa gan di nin kas ir kvo čia ma ne, kas iš mo ky-
to jų lan ko baž ny čią. Sa kau jam: ne ži nau, bet jei ir ži no čiau, jums to ne pa sa ky čiau – tai 
ne įei na į ma no pa rei gas. Pa ti steng da vau si iš lai ky ti pro fe sio na lų po žiū rį į gy ve ni mo 
dik tuo ja mas pro ble mas. Gal  tai ir pa dė jo ne tap ti ne mąs tan čiu kon for mis tu, t. y. neper-
si steng ti len kian tis „cie so riui“, ne per ženg ti mo ky to jo pro fe si jos ri bų.

Ne mąs tan čių, ide o lo gi nių fa na ti kų ko lek ty ve ne pri si me nu. Anuo met ja me bu-
vo tik vie nas SSKP na rys – di rek to rius, bet jis bu vo to le ran tiš kas ir įžval gus. Vė liau 
pri ver tė įsto ti dar dvi jau nes nes mo ky to jas, bet ir jos bu vo ko rek tiš kos ir pro tin gos.

Aš, dirb da ma mo ky mo da lies ve dė ja, bu vau at sa kin ga už mo ko mą jį dar bą. Kriu-
kų ko lek ty vas ne la bai pa si duo da vo tuo me ti nei prie var tai – pro cen to ma ni jai, rei ka la-
vi mams siek ti aukš to pa žan gu mo pro cen to. Mo kyk la ne bū da vo tarp pir mau jan čių, 
bet ją bai gę įsto da vo į aukš tą sias mo kyk las ne blo giau ne gu pa žan giau sių mo kyk lų 
mo ki niai. 1962 m. pa va da vau di rek to rių (jis bu vo pa im tas pa kar to ti nai į ka riuo me nę), 
už tat švie ti mo sky riu je iš klau siau ant ro jo par ti nio sek re to riaus Vol ko vo prie kaiš tą, kad 
ne pri ver čiau mo ky to jų pa kel ti pa žan gu mo. Pa žan gu mo ge ri ni mo idė jos tu rė jo, ro dos, 

88 Tu ri ma gal vo je po sa kis iš Ma to evan ge li jos: „Kas cie so riaus – cie so riui, o Die vo – Die vui“.
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ge rą tiks lą. Bet juk ge rais no rais ir į pra ga rą ke lias grįs tas. Jos pri ver tė in di vi du a liai pa-
dir bė ti su sil pniau be si mo kan čiais, tik, de ja, ne vi si mo ky to jai tą pa rei gą re a liai vyk dė. 
Daž nai ne nuo mo ky to jų pri klau sy da vo pa žan gu mas, o nuo mo ki nio no ro.

Kaip ir ki tas mo kyk las, mus vi zi tuo da vo švie ti mo sky riaus ir mi nis te ri jos ins-
pek to riai, o kar tais ir part ko mo at sto vai. Triuš ki na mų pa sta bų ne pri si me nu, o ku rio zų 
ne trūk da vo.

Tų tik ri ni mų ir tik rin to jų bū ta vi so kių. Vie ni jų bu vo rei ka lin gi, nes pa dė da vo 
spręs ti opius klau si mus. Kai ka da tos vi zi ta ci jos pa ska tin da vo mo ky to jus pa si temp ti, 
pa į vai rin ti sa vo dar bą, pa di din da vo ir at sa ko my bės jaus mą. Kriu kų mo ky to jai šil tai pri-
si me na ins pek to rių Jo ną Lin ke vi čių (vė liau do cen tą, Ra šy to jų są jun gos na rį), G. Juo za-
pai tie nę, S. Pau gą, M. Žie dą ir kt.

1959 m. bu vo pa skelb tas vi suo ti nio aš tuon me čio moks lo įsta ty mas (vi si vai kai 
tu rė jo  baig ti 8 kla ses). Ta kam pa ni ja tę sė si iki 1962 m. ir to liau. Ob jek ty viai ver ti-
nant, įsta ty mo vyk dy mas da vė nau dos. Gal pri vers ti nis su va ry mas į mo kyk lą ir ne-
ga ran tuo da vo vi sa ver čio mo ky mo si, bet į kla ses su rink ti mo ki niai be abe jo nės šiek 
tiek pra prus da vo. Svar biau sia, kad taip už kirs da vo me ne draus min giems mo ki niams 
ga li my bę val ka tau ti mies te lio gat vė se, su lai ky da vo me nuo anks ty vo vie šo rū ky mo ir 
gir tuok lia vi mo.

Kriu kų vi du ri nei ne bu vo leng va įgy ven din ti tą įsta ty mą, nes daug ne lan kan čių-
jų mo kyk los ban dy da vo „pa si slėp ti“ už Lat vi jos sie nos. Ži no ma, ven gian tys mo kyk-
los vai kai bu vo iš skur džių, ap si lei du sių, net aso cia lių šei mų. Jiems vals ty bė skir da vo 
pa šal pas, bet tas pa šal pas ne vi si nau do da vo pa gal pa skir tį. Mo kyk los ad mi nist ra ci ja, 
apy lin kės dar buo to jai ieš ko da vo kiek vie no vai ko. Pvz., Kriu kų mo kyk lą lan ky da vo 
mo ki niai iš Blauz džiū nų kai mo (pa lat vė). Su apy lin kės pir mi nin ku P. Ape ra vi čiu mi 
iš va ži nė da vo me vi są pa lat vį, ieš ko da mi pa bė gė lių. Va jaus vir šū nės me tu ve žio jo mės ir 
Švie ti mo mi nis te ri jos ins pek to rių Ma lu ką.

Ma tyt, kriu kie čiai bu vo me uo lūs aš tuon me čio mo ky mo vyk dy to jai, nes „Ta ry bi-
nis mo ky to jas“ (1961 m. rug pjū čio 21 d.) ve da ma ja me mus mi ni ge ru žo džiu.

Bū da vo bė dų su va ka ri nės mo kyk los moks lei viais. Dėl dar bo jie daž nai pra leis-
da vo pa mo kas, bet vis dėl to ga bes nie ji sėk min gai baig da vo vi du ri nę ir net pa siek da vo 
aukš to jo moks lo. Yra ap gy nu sių ir di ser ta ci jas (Va cys Bart ke vi čius).

Iš kil da vo ir ki tų spręs ti nų klau si mų. Štai 1959–1960 m. m. par ti ja lie pė abi tu-
rien tams, ga vu siems bran dos ates ta tus, ei ti dirb ti į ga my bą, Kriu kuo se – į ko lū kius. 
At va žiuo ja pa va sa rį į mo kyk lą vyk do mo jo ko mi te to pir mi nin kas P. V., ve da si ma ne į 
XI kla sę. Rei ka lau ja, kad vi sa kla sė ra šy tų pa reiš ki mus dirb ti Blauz džiū nų ko lū ky je, 
or ga ni zuo ti ten bri ga dą. Kla sė ty li. Už si puo la ma ne: esą ne pa de du jam agi tuo ti. Aš 
jam sa kau, kad kiek vie na kar ta tu ri pa ti spręs ti sa vo pro ble mas. Kaip aš pa ti, bai gu si 
aukš tą jį moks lą, ga liu jiems pa tar ti to ne da ry ti? Gal tarp jų yra ga bių ki toms pro fe si-
joms žmo nių? Prie ši no si ir pa ti kla sė: nė vie nas mo ki nys ne pa kė lė ran kos už si ra šy ti 
į bri ga dą. Iš jų vė liau iš ėjo daug pui kių spe cia lis tų: mo ky to jų, gy dy to jų, in ži nie rių 
(P. Bart ke vi čius, Z. Bal čiū nai tė-Sū rie nė, S. Jan kū nai tė-Man ku vie nė, A. Ru dys, Z. Ra-
ma naus kas, V. Ka za ke vi čius, R. Luk šai tė-Me kie nė, M. Mi se vi čiū tė-Ja nu le vi čie nė, 
L. Bar kaus kai tė, J. Kup či kas ir kt.)
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Jaut riai Kriu kų vi du ri nės mo kyk los ko lek ty vas iš gy ven da vo val džios prie ka bes 
ko le goms. 1967 m. ru de nį at leis tas iš pa rei gų mo ky to jas J. Bu čas. Į mo kyk lą pa skam-
bi nęs švie ti mo sky riaus ve dė jas P. Meš kaus kas lie pė di rek to riui pri vers ti mi nė tą mo-
ky to ją ra šy ti pa reiš ki mą iš ei ti į pen si ją. Ta da ma ny ta, kad tai at pil das už ne at sar gius 
žo džius. Mat 1941 m. bir že lį, pa si trau kus so vie tų ar mi jai, J. Bu čas mi tin go me tu lyg 
tai pa sa kęs: „Dau giau čia rau do ni skar ma lai ne ka ba liuos“. Gir dė jęs tuos žo džius žmo-
gus 1967 m. ga vo kaž ko kį pos tą vyk do ma ja me ko mi te te ir nu ta rė pa ro dy ti, ką ga li. 
Ne lauk tas at lei di mas la bai pa vei kė mo ky to jo svei ka tą. 1968 m. va sa ros pra džio je, pra-
dė jęs va žiuo ti mo to cik lu, mo ky to jas mi rė nuo šir dies smū gio.

Ma žų pro vin ci jos  mies te lių  mo ky to jai tais lai kais tu rė jo šio kių to kių pri vi le-
gi jų: jiems skir da vo 25 arus že mės dar žams, at vež da vo 6 m3 mal kų (tik už jas rei kė jo 
su mo kė ti), apy lin kė su mo kė da vo už elek trą (1 elek tros lem pu tę). Už sam do mus bu tus 
duo da vo ne di de lius but pi ni gius. Di des nė da lis šei mas tu rin čių mo ky to jų lai ky da vo 
kar ves ir kiau les. Be jų sun kiai iš si vers da vo jau vien dėl to, kad Kriu kų mies te lio par-
duo tu vė je pre kių asor ti men tas bu vo ne gau sus. Ne kas dien at vež da vo net duo nos. Jau 
bai gian tis sep tin ta jam de šimt me čiui par duo tu vė je kai ka da pa si ro dy da vo grie ti nės ar 
ke fy ro, jo kių dar žo vių ar vai sių ne par duo da vo. Rei kė jo at si vež ti  iš ki tur ar ba tar tis su 
ko lū kie čiais, bet jie ne la bai no rė da vo par duo ti – vež da vo į Ry gos tur gų.

Mo ky to jo ūkis ne kliu dy da vo dar bui, nes pri žiū rė ti pa dė da vo ki ti šei mos na riai. 
Re tam mo ky to jui bū tų ga li ma pri kiš ti ne si do mė ji mą kul tū ra. Tik kul tū ri nių pra mo gų 
(kaip ir vi sur pro vin ci jo je) rei kė jo pa tiems su si ras ti: va žiuo da vo me į te at rus, kon cer-
tus ir pa ro das. Kaip jau mi nė jau, pa si kvies da vo me ir no rin čius mo ki nius. No rė jo me, 
kad jau ni mas su pras tų, jog at si pa lai duo ja ma ne vien „ba liuo se“ O pa na šaus at si pa lai-
da vi mo Kriu kuo se bu vo per akis – tai alu da rių kraš tas. Man at ro do, kad ir kul tū ri nes 
pra mo gas iš pra džių rei kia pirš ti ir siū ly ti, ir tik pas kui, jų pri si žiū rė jus, leis ti pa tiems 
rink tis.

Kiek vie ną mė ne sį, ga vę al gą, mo ky to jai kriu kie čiai kur nors (dau giau siai į Ry-
gą) va žiuo da vo me pa si žmo nė ti. Iš si nuo mo da vo me au to bu są, su trum pi nę di dži ą ją per-
trau ką, apie 13 val., iš ke liau da vo me ir prieš 15 val. jau bū da vo me Ry go je. Ap si pir kę 
uni ver sa li nė je par duo tu vė je, lan ky da vo me pa ro das, įdo mes nius fi l mus ar ba ope ros ir 
ba le to spek tak lius.

Nu va žiuo da vo me į Pa ne vė žio dra mos ir Šiau lių bei Kau no te at rų spek tak lius. 
Re čiau dėl di de lio at stu mo nu kak da vo me į Vil nių. Sos ti nės spek tak lius ma ty da vo me 
bū da mi ko man di ruo tė se.

Pri si min da ma tas iš vy kas, gal vo ju, kad dau ge liui mo ky to jų jos bū da vo šven-
tė mis. Ži no ma, ne vi si spek tak liai „grieb da vo už dū šios“, bet ne vie nas jų pri vers da-
vo su si mąs ty ti ir pa kil ti virš kas die ny bės, o ret sy kiais net nu teik ti skry džiams (to kie, 
kaip „Bar bo ra Rad vi lai tė“, „Min dau gas“, „Ka ted ra“, „Maž vy das“, „Mie las ap ga vi kas“ 
ir pan.).

Ma no ve dė ja vi mas Kriu kų vi du ri nė je bai gė si 1969 m. ru de nį. 1969–1970 me-
tais dar at va žiuo da vau šeš ta die niais: tu rė jau ke lias pa mo kas. Per si kraus čiu si į Šiau lius, 
ne be il gės at si me nu šią mo kyk lą.
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an ta nas če pu tis pa ra šė mo kyk los is to ri ją to kią, ko kią ži no jo. apie tuos me-
tus, ka da jis dir bo mo kyk lo je, ra šė tai, kas jam at ro dė svar biau. De ja, ta da, kai 
tie sos ieš ko jo me ar chy vuo se, jo jau ne be bu vo... li ko tik ran kraš tis.



151151



152152



153153

Bai gus mo kyk lą, pa so din ti me dį ta po gra žia tra di ci ja.
1991 m. ąžuo lą so di na 36 lai dos abi tu rien tai ir kla sės va do vas V. Nar vi das
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mo kyk los her bas

mo kyk los vė lia va

mo kyk los him nas

Mu zi ką su kū rė Faus ta Už ku rai tie nė
Žo džius pri tai kė Ja ni na Ra gu lie nė

 Mus rug sė jis kvie čia mo kyk lon  Mo kyk la, mums esi Ka ra lie nė,
 Su si rink ti į mie las kla ses.   O mes esa me prin cai ma ži.
 Ir ko ri do riuj juok tis ir krykš taut,  Pri pa žin ti pri va lom kiek vie nas,
 Val sui kvies ti drau gus ir drau ges.  Kad my lė sim ta ve am ži nai.

    Di de ny be, kvie čiu jus pa šok ti
    Ir pa krykš tau ti juo ku vai kų...
    Bėgs be rū pes čių me tai il go ki,
    Ne pri mins mums vai kys tės klai dų.
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I Š atmiNties Gelmių89

Tik ne sa kyk,
Kad ma nęs ne pa žįs ti.
Su si im kim už ran kų,
kad ne bū tų bai su,
kad Čiur lio nio ran ka mu my se, 
ne pa sie kus dan gaus, 
ne nu džiū tų.

Just. Mar cin ke vi čius
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Vlado Avižienio eils   

Algimanto Raudonikio muzika 

Sugržimas prie Sidabros

89 Me džia gą šiam sky re liui rinkti pa dė jo Jo nas Pau ža. 
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Algimanto Raudonikio muzika 

Sugržimas prie Sidabros

Mes menam savo gimtą žemę,
Kur išvingiuoja upė Sidabra,
Bažnyčios bokštas dangų remia,
Laukais nusirita javų banga.

Priedainis: Mes susitikti kaip jaunystėj,
   Ateisime prie Sidabros krantų,
   Padūkęs vėjas mūsų nepažįsta,
   Nei padabintų sidabru plaukų.

Mes skrydžiui tėviškėj subrendom,
Į naują rytą išskleidėm sparnus,
O šiandien lankom žemę brangią,
Draugus, mokyklą ir tėvų kapus.

Priedainis

Tebus palaimintas šis kraštas,
Kur išvingiuoja upė Sidabra.
Daug metų saugom jausmą karštą,
Nes mūsų meilė Lietuvai tikra.

Priedainis
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Sau lius Bu čas, XV lai dos abi tu rien tas, bio me di ci nos moks lų dak ta ras

...pa raič na mą
ale du rys su de gę
a pe le nus
iš ne šio ja straz dai
pa vi sų Aukš tai ti jų...

R. Ka ti nai tė

Mano vaikystės mokykla šeš to jo de šimt me čio pa bai go je, 
sep tin to jo pra džio je

se no sios mo kyk los kie mas
Ta da tu rė jau du Pa sau lius, du lai kus. Lyg iki mū sų eros ir po jos. Pir ma sis – su-

si jęs su VIRBICKYNE, vie ta už ciug rio vio, dar va di na mo Še še vėl (upe lė- Še šė vė lė; lat. 
Se se vy te). Iš čia pra si dė jo pa žin tis su ap lin ka ir ją už pil dan čiais žmo nė mis, įvy kiais... 
Bet apie tai at ski ra kal ba. Ir kaip tai bu vo dar to li nuo Mies te lio, dunk san čio kaž kur 
už so do ir di džiu lių Vir bic kų so dy bą su pu sių gluos nių. Pa lei dar žus ve dė ta ke lis link 
ta da na tū ra laus ir gy vo upe lio, liep to per jį, pro du di de lius gluos nius, to liau pa lei 
dar ži nę, prū dą, dar va di na mą so džialk. Ir ta da pri ei da vai sun kiai pa va sa rį iš bren da mą 
Ka pų gat vę, o už jos jau bu vo ta vie ta, ku rio je vi rė vi sai ki tas gy ve ni mas. Ji va di no si 
Mo kyk la.

Ka žin ar pas ką iš li ko fo to gra fi  jų, ku rio se bū tų nu trauk tas (nu trauk ti – ta da reikš-
da vo nu fo tog ra fuo ti) se na sis mo kyk los kie mas, ir vi sa, kas te nai bu vo, vi rė. Tą, kaip 
kaž ka da bu vu sią idi lę ir ne at sie ja mai mo kyk los gy ve ni mą ly dė ju sį land šaf tą, pa ban-
džiau at kur ti vaiz duo tė je ir po pie riu je. Jį ga li te pa ma ty ti ran ka da ry ta me pa veiks lė ly je, 
pa va din ta me „Vai kys tės mo kyk la ir jos ap lin ka“.

Gal ne vis kas ten tik ra, gal kaž kiek per mi šęs lai kas ir ja me pa vaiz duo ta ap lin ka, 
jos ele men tai, gal tru pu tį pri dė jau sa vo fan ta zi jos, bet no rė jau pa ro dy ti tą pir map ra dę 
bū se ną – vaiz dą iki bu vo pa sta ty tas nau ja sis prie sta tas, dirb tu vės ir tu a le tai bei tru pu tį 
pa pa sa ko ti apie tai. Be abe jo, jį tu rė tų ge rai at si min ti dau ge lis iki ma no 15-osios lai dos 
abi tu rien tų... ir kiek vie nas vis ki taip, tik riau siai...
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Mo kyk la ir fa sa di nė jos pu sė nuo trau ko se ir pri si mi ni muo se yra pas dau ge lį. 
Ten ta ke liuo se tarp ža liat vo rių ir dar že lių vi sa da vyk da vo Rug sė jo 1-osios šven tė – nau-
jų moks lo me tų ati da ry mas, bu vo pa si tin ka mi pir mo kė liai, iš ve da mi abi tu rien tai, fo-
to gra fuo ja ma si. Bet kas die nis gy ve ni mas vi rė kie mo da ly je ir už jo. Įė ji mas į mo kyk lą 
bu vo ir gi iš kie mo pu sės per šo ni nes cen tri nio fl i ge lio du ris. Ša lia jo – šulns (šu li nys), 
iš ku rio ran ka pum puo ja mo siur blio dė ka mo kyk la tu rė jo vi du je van de nį. Tai bu vo di-
de lis tech ni kos ste buk las. Kie mo cen tre – šla ku grįs ta krep ši nio aikš te lė, net su dviem 
krep ši nio len tom. Už jos – mo kyk los so das-dar žas, ku ria me va sa rą nok da vo ska niau si 
pa sau ly je obuo liai... O bal ti nė bu vo so do prie ky je, de ši nė je kam pe... Pri si pa žin siu ir 
nuo šir džiai at si pra šy siu, ne iš lai ky da vo daž no mū sų šir de lė... jie bu vo už tvo ros ir to dėl 
to kie ska nūs... De ši nė je sto vė jo dar ži nė-san dė lis su ke lio mis du ri mis. Vie no je da ly je 
bu vo lai ko mas vi soks mo kyk los torts i chlams (tur tas ir ne rei ka lin gi daik tai), suo lai, 
len tos, dar kaž kas, ki to je – ku rį lai ką sunk ve ži mis. Ne at si tik ti nai Jūs pa ma tė te nu pieš tą 
ma ši ną, va di na mą pa lu tark (tai reiš kė ma ši ną, ga lin čią vež ti pus an tros to nos kro vi nį). 
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Iš ties mo kyk la ku rį lai ką tu rė jo ka ro-po ka rio lai ko tam siai ža lios pa blu ku sios spal vos 
me di ne fa ne ri ne ka bi na ir, kas svar biau sia – tik rą ben zi nu kve pian tį sunk ve ži mį. Ku rį 
lai ką jis net va žia vo... Ša lia san dė lio-dar ži nės vi sa da bu vo krū va nie kad ne spė jan čių 
iš džiū ti mal kų, an glių (mo kyk los pa tal pas ta da šil dė pe čiai), o dar gre ta – du me di niai 
lau ko tu a le tai su už kimš to mis „Tie sos“ ar „Ta ry bi nio bal so“ skiau tė mis, kar tais... Į šį 
po ka ri nių stan dar tų „spor to kom plek so“ su dė tį įė jo dar tur niks (sker si nis), ly giag re tės, 
pju ve nų pri pil dy ta šuo lia duo bė su įsi bė gė ji mo ta ke liu bei kon struk ci ja, tu rin ti kars ty-
mo si vir vę, kar tį ir ko pė tė les už li pi mui. Bet svar biau sią vie tą čia už ėmė, tie siog ma ža 
pa sa ky ti žai di mas, o ku rį lai ką tie siog reiš ki nys, va di na mas či žiks (tai žai di mas dviem 
pa ga liu kais, taik lu mui ug dy ti). Či ži ko ka rai vyk da vo per per trau kas ir il gai po pa mo-
kų. Ir nie kas ne ga lė da vo čia pri lyg ti Vla dui Bag do nui. Jis to liau siai nu muš da vo pa ga-
liu ką ir bu vo taik liau sias. Dar to liau už šio aikš ty no pie vo je ša lia pir mo jo prieš gais ri nio 
prū dą (kūd ros) bu vo įreng ta me te o ro lo gi nių ste bė ji mų aikš te lė. Jo je ant aukš to stie bo 
su ki nė jo si vė ja ro dė su vė jo stip ru mą nu ro dan čio mis pa da lo mis. Čia sto vė jo bal ta bū-
de lė su vi du je esan čiais ter mo met rais, liet ma tis. Kaž ku rį lai ką be si mo kant ge og ra fi  jos, 
mums tek da vo ves ti net me te o ro lo gi nių ste bė ji mų die no raš tį. Pa ė jė jus Va liu ko Ol cės 
ir Jan kaus kie nės gry čių (so dy bų) link bu vo dar vie nas prūds, ku ria me, pa va sa rį nu bri-
dę per van dens už sem tą bei var lių kur ku lais nu sė tą pie vą, pra dė da vom mau dy mo si 
se zo ną. Čia kaž kie no įmes tas ga vau (sriūb te lė jau) pir muo sius gurkš nius ir iš mo kau 
plauk ti. Kaž ko dėl de ši nė je nu pie šiau įstri gu sią že mė je bom bą... Ne ga liu tvir tin ti, kad 
tai ab so liu ti tie sa, bet pri si me nu Ma mos pa sa ko ji mą apie vie ną jų ne spro gu sią. Te lie ka 
tai abe jo ne...Kiek vė liau, gal sep tin to jo de šimt me čio pra džio je, mo ky to jų R. Bal čiū no 
ir M. Vo sy liaus dė ka bu vo įreng ta šau dyk la. Čia vyk da vo daž nos šau dy mo iš tik rų ma-
žo ka lib ro šau tu vų var žy bos. Pri si me nu, kad ly gių čia ne tu rė da vo Liu das Sek mo kas, 
ku ris da ly vau da vo net res pub li ki nė se var žy bo se. Mums, ta da pa aug liams, ga li my bė 
iš šau ti iš tik ro šau tu vo pri ly go di džiau siai do va nai... Ir tas spro gu sio pa ra ko kva pas yra 
ne už mirš ta mas, o iš šau tos va ri nės gels vos gil ze lės bu vo vi sos aliai vie nos kruopš čiai 
su ren ka mos ir tu rė jo auk so ver tę! 

Ne ga liu ne ap ra šy ti dvie jų marš ru tų-ta ke lių, ku rie ve dė iš mo kyk los kie mo. 
Pir ma sis pa lei so dą link in ter na to-ben dra bu čio, ku ria me žie mą gy ven da vo vai kai iš 
ato kes nių kai mų, vien kie mių. Kam ba rė liai ke liems, bal tos lo va tie sės, tvar ka iš li ko at-
min ty je. Ki tas marš ru tas ve dė į prie Rin kia los (tai mies te lio cen tro, bu vu sios tur gaus 
vie tos/aikš tės pa va di ni mas), esan čios prieš taip va di na mą, Za pa rec ko bu fe tą. Tie siog 
sa ky da vom: ain ar bo vo pas Za pa riac ko. Kar tais įspė da vom: za pa racks kie tė (su prask, ne-
dir ba) ar ba va lio (dir ba). Ši kal bos ma nie ra – tar mė yra taip įstri gu si, jog ne ga liu ki taip, 
li te ra tū riš kai tai pa sa ky ti. Tie siog bū tų ne tei sin ga... Ten daž niau sia pre kė mums bu vo 
li mo na das, sau sai niai ir iri siu kai. Ar kas at si me na kriu šo ną, rau do ną ga zuo tą sod rų 
vyš nių li mo na dą?.. Ir ne bu vo ska nes nio nie ka da... na, gal tik tas, su si ru pu ga zuo tas 
van duo iš au to ma tų mies te po tris ka pei kas... 

Iš li ko at min ty je vaiz das, kai ši mies te lio aikš tė per Škap lier nė lės at lai dus iš ato-
kes nių vien kie mių ir kai mų pri gu žė da vo ve ži mų su pa si puo šu siais žmo nė mis, o vai kiu-
kai ran ko se lai ky da vo il gus spal vo tus mar gus sal dai nius. Mer gy tės ap reng tos bal tais 
si jo nė liais, pa si da bi nu sios kas pi nais plau ku čiuo se...
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Mies te lio gy ven to jai il gai sė mė ir nau do jo van de nį iš mies te lio rin kia los šul nę, 
ku ris bu vo šios aikš tės ap tver ta me cen tre. Šu li nio jis ne pri mi nė, nes me ta li nis dang tis 
bu vo tie siog ant že mės. Įren gus pom pą, ta vie ta pra dė ta va din ti tie siog pomps (pom pa, 
siur blys, su la bai minkš tai ta ria ma m). Taip ir sa ky da vo – su si tik sem pri pom pe. Tai bu-
vo su si ti ki mų ir nau jie nų ap ta ri mų vie ta. Vi sa aikš tė ir mies te lio uly čios (gat vės) ta da 
bu vo grįs tos lau ko rie du liais, o vi sa tai va di no si bruks (ak me nų grin di nys)... 

mo kyk los gy ve ni mo štri chai
Mies te lis ta da tu rė jo ke lis trau kos cen trus. Kas die nis gy ve ni mas su ko si apie 

Ko lū kį, kaž ko dėl pa va din tą rau do nar mie čių va do Va si li jaus Iva no vi čiaus Čia pa je vo var-
du, Pie ni nę, kve pian čią iš rū go mis, vi sų li gų ir ne ga la vi mų gy dy to ją A. Gliau de ly tę-Vo-
sy lie nę, Vais ti nę su jos ne pa mai no ma ve dė ja E. Stri pei kie ne, Mo kyk lą bei Baž ny čią. 
Vi sos šios ins ti tu ci jos bu vo sa vaip svar bios, tu rė jo sa vo vie tą ir pa skir tį. Mo kyk la ir jos 
sa lė bu vo vie nin te lė vie ta ben driems mies te lio įvy kiams, žmo nių su ėji mams. Čia vyk-
da vo me ti niai ko lū kio žmo nių ata skai ti niai su si rin ki mai, rin ki mų imi ta ci jos, ras da vo 
prie glau dą me no sa vi veik la, ga lė jo at va žiuo ti gast ro liuo jan tys te at rai, vyk da vo kon cer-
tai. Sa lė je bu vo ro do mi ki no fi l mai, at va žiuo da vo ke liau jan tis ste buk la da rys ir ma gas 
su pro gra ma „Sti buk lai bi sti buk lų“ (bū tent taip jis pri sta ty da vo sa vo pro gra mą), dar 
su lauk da vo me la bai sa vo tiš ko šo kių mo ky to jo iš Ry gos, ku ris mo ky da vo, man da bar at-
ro do, vos ne re ne san so lai kų kaž ko kių ma nie rin gų ir sun kiai ta da su pran ta mų šo kių... 
Apie at ski rus kul tū ros na mus ta da dar var gu ar bu vo gal vo ja ma, kū rė si ko lū kis, žmo-
nių at min tis dar ne bu vo at si ga vu si nuo ne se nų skau džių pa tir čių... Tas pra ei ties ir ne-
nu spė ja mos da bar ties-at ei ties kvė pa vi mas ju to si... Ir tos ko lek ty vi nio dar bo pa stan gos, 
pir mie ji trak to riai, so dai, ben dri dar bai... Kaip sun ku, tik riau sia, bu vo su vok ti, kur tai 
nu ves, kas iš to bus... Bet rei kė jo gy ven ti, au gin ti duo ną ir vai kus, ki to kio pa si rin ki mo 
tie siog ne bu vo... Bet šį lai ko tar pį vis tiek pri si me nu dar ir kaip dai nų lai ko tar pį, kai jis 
bu vo su si bū ri mų, už sta lės, ke lio nių, šei mų sa vas ties da li mi... Vė liau ši tra di ci ja ge so, 
ir tik ne ga lin tys be dai na vi mo bū rė si į, taip va di na mus, vo ka li nius an sam blius, ban dy-
da mi iš lai ky ti šią gra žią tra di ci ją...  

Kriu kus, pa si nau do da mas Mo kyk los sa le le, pra dė jo lan ky ti gast ro liuo jan tis Šiau-
lių dra mos te at ras. Pir mą kar tą pa ma čiau pro fe sio na lų mies to te at rą, nors vai di ni mų 
bu vo ren gia ma ir mo kyk lo je. Kad ir toks įsi min tas vy res nių jų spek tak lis „Van dens 
le li ja“, ku ria me pa grin di nį vaid me nį at li ko Ju lius ir ar tik ne Dan guo lė... Tai bu vo tra-
giš ko laik me čio ir mei lės is to ri ja... Bet čia bu vo de ko ra ci jos ir tik ri ak to riai, iš sce nos 
į sa lę plūs da vo ki to pa sau lio kal ba ir kva pai. Iš girs tos pa sa kos ta po kū nu, kai pa ma čiau 
I. Što ko pje sę „Vel nių ma lū nas“. Liu ci fe rį vai di no ne pa kar to ja ma sis L. Zmirs kas. Jo 
lauk da vau, ko ge ro, kaip da bar – R. Kaz lo... Po skai ty tų ir gir dė tų pa sa kų pir mą kar tą 
gy ve ni me iš vy dau tik rą pra ga rą su vel niais, ant ug nies ver da ma sma la... Tas ne re a laus 
pa sau lio per tei ki mas įsi mi nė il gam. Mi nė ta sis te at ras, ko ge ro, at va žiuo da vo tik rai 
kar tą per me tus. Įsi min ti niau sias kaž ko dėl iš li ko ak to rius V. Be nok rai tis, jo dik ci ja ir 
ak to ri nis ra fi  nuo tu mas... Kan triai ir ne la bai ką su pras da mas, vis tik sė dė da vau sa lė je ir 
įdė miai žiū rė da vau. Bet ėji mas į te at rą bu vo įvy kis, o šio me no už kra tas vė liau iš li ko 
il gam ir su tei kė daug švie sių aki mir kų gy ve ni me. 
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Kai 2011 m. D. Mu se ju kie nei ir Kriu kų mė gė jų te at rui ant pe čių nu tū pė Lie-
tu vos mė gė jų te at rų aukš čiau sias įver ti ni mas „Auk so paukš tė“, šis įvy kis ne ju čio mis 
pri ver tė pa gal vo ti, ar nė ra čia ir tų lai kų te at ri nės kul tū ros iš ta kų, kaž ko kios per duo da-
mos-pa vel di mos ge ne ti kos už kra to... Taip ne si no ri sa ky ti, kad mes tik ak to rių tau ta... 
Juk kriu kie čiai su ne pails tan čia Dan guo le kū rė spek tak lius, vai di no vi sais gan dų ir 
ne gan dų lai kais. Jie tu rė jo (po to, ką esu per sa vo gy ve ni mą ma tęs sce no se, ki no juos-
to se), drį siu pa sa ky ti, sa vo Ža ną Ga be ną – le gen di nį pran cū zų ak to rių... Ne, ką ten, jį, 
jie tu rė jo uni ka liau sią ak to rių V. Ka zi liū ną, tie siog Die vo ap do va no tą ar tis to ta len tu...
vis tik Ža nui Ga be nui to li iki jo... Kriu kie čiai ne tik kū rė spek tak lius, jie vi sa da kaž-
kuo gro jo, dai na vo. Ir tas kraš tas man iš liks kaip kū ry bin gų, dai nin gų žmo nių pa sau lio 
vi sai ne pa kraš tys...

Dramos būrelis prieškario kriukuose. Pirmas iš dešinės – V. Kaziliūnas

La biau siai lauk da vau Nau jų jų me tų su ti ki mo mo kyk lo je. Ki tos šven tės bu vo 
šven čia mos slap čia ir ne va lia be veik... Nau ja me ti nio kar na va lo lau ki mas, ruo ši ma sis 
jam virs da vo ty liai bręs tan čia šven te. Kas ką su gal vos, kaip ap si rengs, ką su vai dins ir ar 
bus ga li ma at pa žin ti, kas už tų kau kių. O po to bus kar na va lo nu ga lė to jų pa skel bi mas, 
pu siau nak čio svei ki ni mai, kaž kur pri slo pin tai šnipš tels šam pa nas, lie sis pa lin kė ji mai, 
ir at ro dė, lyg kaž kas nau jo at si vers ki tą die ną... Pa me nu, kaž ko kia kla sė vai di no siu že-
tą iš Af ri kos, ir tai bu vo įkū ny tas Ais kau dos pa sa kos pa sau lis su tik rais juo da o džiais, 
pi ra tais, ver gais... O vi sa tai vai ni kuo da vo ne var žo mi kar na va li niai šo kiai... Ir man te-
ko lai mė tap ti ka ra liu mi ir tu rė ti iš sva jo tą ją prin ce sę... Kau kės pa dė da vo, at si ras da vo 
žy miai dau giau drą sos, lais vu mo. Fa ne ri nia me sce nos šo ne, ša lia mu zi ki nio cen tro, 
ku ria me „leis da vo me“ plokš te les, bu vo pra gremž ta di do ka ste bė ji mo-se ki mo sky lu tė. 
Per ją mes ki ken da mi žiū rė da vo me, su kuo šo ka vy res nie ji (jie vi sa da mums bu vo 
sek ti ni pa vyz džiai) Mi ke, Stask, Liudk, Sigs i ket, ste bė da vo me, kaip ar ti jie pri glaus 
pa ne les... Gro da vom Ham per din ką, Let ki jen ką, Lau ri nai ty tės „Ži buok les“, net Meš-
če ri nas (ypač kai reik da vo val so) čia ras da vo vie tą... Nie kas ge riau ne šo ko šei ko kaip 
Liudk, ir to aš žiau riai pa vy dė jau... Jis daž niau siai at neš da vo vi so kias ge ras ir ne la bai 
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ge ras nau jo ves, bu vo drą sus vai ki nas. Vie nas toks kar na va li nis va ka ras bu vo lem tin gas 
mo ky to jai Ru fi  nai... Ne pa mir šiu, kaip ji šo ko su sa vo mei le iš pir mo žvilgs nio, iš pir-
mo su si ti ki mo – ir vi sam... Tai gi tik ras kar na va las – tai bu vo la bai rim ta... Sa lė bū da vo 
iš puoš ta. Ne pa sa ky si, kad kaž kas ypa tin go, bet mo ky to jo M. Vo sy liaus fan ta zi ja bu vo 
jun ta ma, ir šven ti nė ap lin ka su kur ta už tik rin tai...

Iš li ko at min ty je ir, ko ge ro, pir ma sis est ra di nio an sam blio, ar tik ne iš Vil niaus 
fi l har mo ni jos, kon cer tas mo kyk los sa lė je. Gi ta ros bu vo elek tri nės, tvis kan čios, gar so 
stip ri ni mo apa ra tū ra – iš Ta ry bi nės Ar mi jos nai ki ni mo da li nių... Vy ru kai su gels vom 
pla tė jan čiom kel nėm ir mė ly nais švar kais, nuo jų „ne šė“ ge riau sio tų lai kų ode ko lo no 
„Trai noj“ (rus. tri gu bas) kva pu. Bet vis kas iš si ru tu lio jo man kiek ne ti kė tai. Tė vas, ne-
iš lai kęs nuo sce nos sklin dan čio bei sie nas vir pi nan čio gar so, o sa le lė tai ma žu tė lė (na, 
tuo met to kį triukš mą su kel da vo tik že mai virš mies te lio pra skris da vę ru sų ka ri niai nai-
kin tu vai), kon cer to pra džio je, po vie no griaus min gai at lik to kū ri nio, at si sto jo ir sa lė je 
gar siai, vi siems gir dint, be ce re mo ni jų, pik to kai ir reik liai pa klau sė: „Ar jūs ne ga li te 
pri til dy ti to triukš mo?“ Aiš ku, klio šuo ti fi l har mo ni jos vy ru kai to ir te lau kė... O tė vas, 
ne iš da vęs sa vo prin ci pų, pa li ko sa lę... Il gą lai ką už tai ma ne ver da vo smer kian tys ben-
dra am žių žvilgs niai, bet man ne gė da dėl to iki da bar...

Lyg apei gos bu vo ki nas, ku rį die no mis, kar tą per sa vai tę, po pa mo kų ro dy da-
vo vai kams, o va ka re jau ki tą, rim tes nį – su au gu siems. Be abe jo, pir miau sia tai bu vo 
ide o lo gi jos štam pų pro duk tai. Ta čiau vie nas ki tas fi l mas kaž kaip pra sprūs da vo ir vi sai 
nie ko. Vi si fi l mai pra si dė da vo 10 min. ša lies nau jie no mis (tai lyg ir sa vo tiš ka Pa no-
ra ma) ar ba links mu ir nuo tai kin gu Fi ti liu (ju mo ris ti ne, vi so kias ydas, ne ge ro ves de-
monst ruo jan čiu fi l mu ku). Vai kams skir tos ki no juos tos daž niau sia bu vo apie ka rą ir 
ne nu ga li mus jau nuo sius pio nie rius. (Są mo nės plo vi mo, ap do ro ji mo ma ši na vei kė be 
prie kaiš tų, ir mes, kie me žais da mi ka rą, pa si skirs ty da vo me tik į vo kie čius ir ru sus... 
O vo kie čiais ne la bai kas no rė jo bū ti...) Sa lė lūž da vo nuo be tar piš ko da ly va vi mo-žiū-
rė ji mo, kai bu vo ro do mas ori gi na lus pran cū zų fi l mas „Trys muš kie ti nin kai“ su A. De-
lo nu. Pa me nu fi l mą, pa sta ty tą pa gal H. Sen kie wiscz „Kry žiuo čiai“, ne re tai at vež da vo 
in dų fi l mų. Pa ma tė me ir le gen di nį Č. Čap li ną. Sep tin to jo de šimt me čio ant ro je pu sė je 
pa dau gė jo pran cū zų fi l mų, ir An dže li ka mums ta po mis Pa sau lis... O kur dar fi l mai su 
L. de Fiu ne su, Fan to mas... Vi są tą ki no pro duk ci ją mums daž niau siai de monst ruo da-
vo nuo spe cia lios skar da kaus ty tos pa ky los kla sė je, esan čio je už sa lės, Mi ke Ja kov levs. 
Tas ne pa mai no mas tam sia a kis kinš či kas (ki no me cha ni kas) su ge bė da vo ras ti kon tak tą 
su bet ko kiu at va žia vu siu pro fe sio na liu ki no me cha ni ku, kad tik jam leis tų ka ra liau ti 
ta me „štep se lių“, lai dų ir juos tų raiz ga ly ne. Kol Mo kyk la ne tu rė jo elek tros, ją ga min-
da vo ge ne ra to rius, burz gian tis lau ke prie mo kyk los du rų. Va sa rą per lan gus iš kiš ti 
gar sia kal biai/ko lo nė lės gro da vo vi sam mies te liui kvie čian čią at ei tį pa si žiū rė ti fi l mo 
mu zi ką... Aud rin ga sa lės re ak ci ja kil da vo nu trū kus gar sui ar ba pa čiai juos tai, o taip 
pa si tai ky da vo la bai daž nai. Tuo met vil ny da vo ne pa si ten ki ni mo šūks niai, nes Mi kė už 
sie nos ne ką ga lė jo gir dė ti... De ja, po va ka rais ro do mų fi l mų afi  ša bū da vo už ra šas – tik 
su au gu siems... ir čia, ma tyt, ne vie ną ma ne tuo kart ap im da vo ne vil tis dėl ne tei sin gai 
su rė dy to pa sau lio... Kon tro lė bu vo griež ta.

Ką, at ro dy tų, ga lė jo duo ti ši ro do ma daž niau siai pro pa gan di nė pro duk ci ja. Jo je 
vis tik bu vo at ras ta, vė liau su vok ta pran cū zų ki no ir ak to ri nio me no mo kyk la su sa-
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vo sar kaz mu, šyp se na, ar tis tiš ku mu, fan ta zi ja ir gy ve ni miš ku mu. Ji at ėjo bū tent iš tų 
fi l mų, iš to lai ko... ar gi „Ame li ja iš Mon Mar tro“ to ne by lo ja? To les nis lai kas tai tik 
pa tvir ti no... Ir da bar, kal bė da mas su pran cū zu Se bas tia nu Gad ha liu, ga lė čiau pa si gir ti, 
jog man ši mo kyk la bu vo sa vo tiš ka ki no me no mo kyk la, ir at ėjo ji iš tų lai kų...

Dar ga li ma bū tų daug ra šy ti apie mo kyk los cho ri nę veik lą, dai nų šven tes, pio-
nie riš ką lai ką ir jo tik rai ge rus, ug dan čius at jau tą dar be lius, abi tu rien tų su si ti ki mus, 
apie ki tas bu vu sias šven tes ir ne tek tis, apie dar daug įvy kių ir žmo nių...Vi sa tai iš li kę 
at min ty je. Gal ki ta pro ga...

mo kyk la ir mo ky to jai 
Tai bu vo lai kas, kai mes dar tu rė jo me tą mo ky to jų kar tą ar bent di des nę jos da-

lį, ku ri, kaip la bai taik liai ir tei sin gai yra pa ste bė jęs vie nas pir mų jų lai dų abi tu rien tas, 
no rė jo iš mo ky ti, o at ėję mo kyk lon – no rė jo iš mok ti! Ne ga li bū ti ge res nio de ri nio...

Daug šil tų žo džių tu riu vi siems ma ne mo kiu siems mo ky to jams. Jie da vė tiek, 
kiek ga lė jo, su ge bė jo duo ti, o aš ar kiek vie nas iš mū sų at ski rai – pri im ti... Apie kiek-
vie ną jų bū tų at ski ra ir įdo mi, gal net prieš ta rin ga kal ba... Juk ir mes bu vo me la bai 
skir tin gi. Ne pri si me nu tik tai, kas ir ko mus mo kė iš is to ri jos... bet gal ir ge rai... Li ko 
šva rus la pas sa viauk lai, na muo se bu vo tė vų pa tir tis, Ša po ka ir daug prieš ka ri nės Lie tu-
vos li te ra tū ros, laik raš čių, žur na lų... Bet no riu pa si da lin ti min ti mis apie ke le tą mo ky-
to jų, tu rė ju sių man di de lės įta kos to li mes nia me gy ve ni me.

Iš ties gy ve ni mas mo kyk lo je pa si kei tė at vy kus į ją dirb ti mo ky to jai Da nu tei 
Klum by tei. Lyg švie žio oro gū sis. Jo bu vo daug ir vai sin go. Su mo ky to ja ru sų kal bos ir 
li te ra tū ros pa mo ko se su si ti kau vy res nė se kla sė se, bet jos bu vi mas bu vo jau čia mas vi są 
lai ką. Ji pra dė jo or ga ni zuo ti pa žin ti nes iš vy kas-eks kur si jas mo ky to jams ir mo ki niams 
po Lie tu vą, į Ry gą, jos te at rus, Pe ter bur gą, Už kar pa tę, Kry mą, Nov go ro dą ir daug kur 
ki tur. Tai bu vo ge rai su pla nuo tos ke lio nės, su stip riu kul tū ri niu pa žin ti niu tu ri niu, 
ap lan kant is to ri nes-kul tū ri nes vie tas, mu zie jus, gam tos re gi nius. Pa me nu, ke lio nėms 
po Lie tu vą iš ko lū kio gau da vo se nu tį ka ri nį sunk ve ži mį ZIS, ja me suo lai ir kar tais dar 
bre zen tas nuo lie taus. Ir barš kė da vo dai nuo jan ti kom pa ni ja per vi są Lie tu vą, ar tai Dzū-
ki jon, ar Že mai čių se nuo ju plen tu, ar dul kė tais žvyr ke liais. Nak vy nės šiau dų stir to se, 
prau si ma sis upė je – vi sa tai tu rė jo sa vo ne pa kar to ja mą „šar mą“, o kar tais ir ne lauk tai 
gra žias pa sek mes.... 

La bai įdo miai mo ky to ja ves da vo pa mo kas. Ga lė da vo min ti nai skai ty ti ru sų po-
ezi ją, pui kiai ži no jo ra šy to jų biog ra fi  jas. At ro dy tų, nuo bo di gra ma ti ka bu vo su sie ja ma 
su li te ra tū ri niais teks tais, o tai pa dė da vo leng vai įsi min ti tai syk les. Ma no nuo sta bai, 
tai bu vo pir mo ji mo ky to ja, lei du si ra šy ti ra ši nė lius lais va te ma, pvz., „Ko dėl man ne-
pa tin ka Le ni nas...“ Kas už tai ga lė jo bū ti, su pra tau tik vė liau. Skir tin gai nuo sau sai ir 
ide o lo giš kai reg la men tuo to lie tu vių li te ra tū ros trak ta vi mo, mums bū da vo su tei kia ma 
lais vė im pro vi zuo ti žy miai pla tes niuo se rė muo se, mo ky to ja drą siai vė rė mums ru sų 
kla si ką, pa sau lio me no, dai lės kul tū rą, ska ti no lais vai reikš ti sa vo min tis... Tai bu vo be 
ga lo drą su ir ne iš pa sa ky tai ver tin ga... Ko dėl ji taip mus mo kė, ko dėl jos me to dai bu vo 
to kie, su pra tau tik daug vė liau, per skai tęs mo ky to jos iš leis tas me mu a ri nes kny ge les 
„Ma žos žvaigž dės kur čioj su te moj“, „At gy ja ir nu kirs tos šak nys“. Jo se – tik ra to le ran-
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ci jos ir pa kan tu mo mo kyk la, su ge bė ji mu iš lik ti oriu... Esu mo ky to jai dar daug už ką 
dė kin gas, bet svar biau sia – už pa stan gas at ver ti mums lan gus į kul tū rą, me ną, lais vę ir 
at sa ko my bę mąs ty ti bei veik ti, už jos pro fe sio na lu mą dar be, už kre čian tį nau jo pa ži ni-
mą bei per duo tą to le ran ci jos pa mo ką...

Kaip ber niu kas, ku ris leis da vo nu kirp ti plau kus tik su si ta rus, jog bus leis ta iš-
ar dy ti „bu dil ni ką“ (ža din tu vą), pri si pa žin siu, jog smal su mas – dėl ko kios prie žas ties 
ir kaip tie ra tu kai su ka si, gal būt bu vo ta pa ska ta, ko dėl be si mo kant man la bai pa ti ko 
fi  zi ka. Mo ky to ja Re gi na Če pu tie nė bu vo tik ra sa vo sri ties pro fe sio na lė, o fi  zi kos ka-
bi ne tas – ta ša ma niš ka vie ta, ku rio je suk da vo si vi daus de gi mo va rik lio mo de lis, bu vo 
su ku ria ma elek tros sro vė ar jos iš kro vos, kur ga li ma bu vo kaž ką kaž kur su jun gus pa tir-
ti tvar kos ir vei ki mo džiaugs mą, kur ras da vo si at sa ky mai į dau gy bę klau si mų – ko dėl? 
Ra mus, iš lai ky tas kal bos to nas, šil tas žvilgs nis, užuo jau ta bu vo įsi min ti ni jos bruo žai. 
Nie ka da ne pri si me nu mo ky to jos su py ku sios ar ne tak tiš kos. Pa si žiū rė da vo į Vi tę, pa-
klaus da vo, ko dėl ne pa ruo šė pa mo kų, o iš gir du si, kad rei kė jo il gai dirb ti fer mo je, tik 
at si dus da vo... iš mok si ki tą kar tą, sa ky da vo... Ji bu vo dar ir mū sų kla sės auk lė to ja, ir 
mes ras da vo me daug ben dro ne tik da ly ki niuo se rei ka luo se, bet ir už kla si nė je veik lo-
je, ren gi nių ruo ši me. Mo ky to ją pri si me nu nuo pat pir mų jų die nų kai ji at vy ko į Kriu-
kus. Dar dau giau – Če pu čių dar žas bu vo vi sai ša lia Vir bic ky nės, ir Tė vo že mės ūkio 
pa mo kos jau nie siems spe cia lis tams daž niau siai baig da vo si be si šne ku čiuo jant jau ne 
že miš ko mis te mo mis prie ąso tė lio rau do no na mi nio vy no su džio vin to sū rio už kan da 
lau ke po obe lim...

Ko ge ro, dau ge lio mo kyk los ber niu kų ide a las, vy riš ku mo sim bo lis tuo met bu vo 
mo ky to jas Min dau gas Vo sy lius. Pa me nu jį, ką tik at va žia vu sį po stu di jų į pa sky ri mo 
vie tą – Kriu kus. Aukš tas, liek nas, pil nas ener gi jos, vi sa da pa si tem pęs, gra žiai ap si ren-
gęs, be tar piš kai ben drau jan tis, lais vas... Žai džian tis ko ne vi sus lau ko ir sta lo žai di mus, 
mo kan tis plauk ti, čiuož ti pa čiū žo mis, sli dė mis, at lik ti su dė tin gus gim nas ti kos ele men-
tus, taik liai šau dy ti, – bu vo tik ras uni ver sa las. O dar tu rė jo ne pa pras tą ta len tą pieš ti, 
da ry ti gra fi  kos dar bus, gro ti akor de o nu, šok ti tik kaip Vo sy lius – „su vi ra že ni jom“ 
(iš raiš kin gai ir ar tis tiš kai). Be veik vi si sa lės, sce nos api pa vi da li ni mo dar bai įvai rio mis 
pro go mis tek da vo jam. Ga lė da vo pieš ti abiem ran kom kar tu, bu vo kai ria ran kis... Da ry-
da vo tai tiks liai ir gra žiai. Mes bu vo me ve ža mi į įvai riau sias ra jo ni nes ir res pub li ki nes 
leng vo sios at le ti kos, krep ši nio tin kli nio, orien ta vi mo si var žy bas, ne pai sant va sa ra tai 
ar žie ma. Lip da vom į bor ti nę kro vi ni nę ma ši ną ir, su kri tę ant pa kreik tų šiau dų, bels da-
vo mės žais ti krep ši nio į Jo niš kio „šu lę“ (si na go gą, ku rio je bu vo spor to sa lė). Va sa ros 
atos to gų pa va ka riais ne ma žai mies te lio jau ni mo lau ko aikš ty ne žais da vo tin kli nį, o 
mo ky to jas vi sa tai or ga ni zuo da vo, bū da vo kar tu. Jis gy ve no nuo la ti niu ben dra vi mu 
su mu mis. Per Škap lier nė lę bū da vo rim tes nės, vos ne tarp tau ti nės var žy bos, ku rio se 
jau Kriu kų fut bo lo ko man da žais da vo prieš ko kio nors ko lū kio rink ti nę. Mes tu rė da-
vo me uni for mą, tik rus, fut bo lui skir tus ba tus – bu cus... Ir ne svar bu, kad aikš tė bu vo 
„už mi nuo ta“ kar vių pa dė tais bly nais, o ma ma prie kaiš tau da vo, kad aš vėl iš si vo lio jau 
ne iš skal bia mai... Su M. Vo sy liaus at ėji mu ma žo ji mo kyk los sa lė vir to vie ta, kur mes 
tu rė jom pa sta to mą krep ši nį, iš temp da vom tin klą žais ti tin kli nį. Ir kas da bar ga lė tų 
įsi vaiz duo ti, kaip vi sa tai su tilp da vo jo je?.. Fi zi nio pa mo koms bu vo iš nau do ja mi ko-
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ri do riai, gim nas ti kos įren gi niai (šuo liai per „ar klį“, „ožį“ bu vo nuo la ti niai pa mo kų 
už si ė mi mai), žie mą dar ir sli di nė da vo me. Prieš Nau juo sius me tus mo ky to jas reng da vo 
spor to vik to ri nas, rink da vo ge riau sius spor ti nin kus, o mes siek da vo me gau ti PDG (pa-
si ruo šęs dar bui ir gy ny bai) žen kle lį. Da bar tai su ke lia šyp se ną, bet ta da tai bu vo vi sai 
rim ta. Va sa rą mo ky to jas kar tu su vy res niais moks lei viais įren gė tik rą plau kio ji mo ba-
sei ną ei gu lio Žeb raus ko prū de, esan čia me už Kriu kų miš ko. Ne pai sant to, kad jo il gis 
bu vo gal koks 15 m, jis ta po tik ru ba sei nu, su plū du rais nu žy mė tais ta kais, nė ri mo 
bokš te liais, kar tu plau kian čio mis var lė mis ir Žeb raus ko an čių pul ku... To kį jį pa ži nau 
ta da – gra žų, nuo šir dų žmo gų ir mo ky to ją... 

Ne abe jo ju, kad kū ry bin gą tų lai kų dva sią ir kas bu vo ge riau sia pe rė mė šią mo-
kyk lą bai gu sios bei jo je dir ban čios mo ky to jos Sta sė Tik niū tė, Ele na Ba ja riū nai tė. Ti-
kiuo si, kad tai, kas bu vo ver ta, bu vo per duo ta ki tos kar tos vai kams, o pas ta rie ji per-
duos dar to liau, ki tiems... 

Apie mo ky to jo pro fe si ją, jų da lią ne si bai gian čių re for mų epo cho je ga li ma la bai 
daug kal bė ti. Jiems nie ka da ne bu vo leng va. Jiems iš ties vi sa da bu vo la bai sun ku. Ypač 
tiems, ku rie bu vo auk lė ti ir mo ky ti do ros, są ži nės, tie sos, tei sin gu mo dva sia bei prin ci-
pais. Ar leng va su lau žy ti ti kė ji mą, įsi ti ki ni mus, tra di ci jas?.. Kaip iš lik ti są ži nin giems, 
ne pa lūž ti lau žo miems ir drau ge do rai at lik ti sa vo pa rei gą?.. Iki ko kio laips nio kom pro-
mi so leis tis?.. Tie ham le tiš ki ir vi sai ne re to ri niai klau si mai ly dė jo nuo lat. Ir mo ky to jai 
tu rė jo ne tik at sa ky ti į juos, jie tu rė jo pa si rink ti, kuo bū ti, kaip elg tis, ką sa ky ti, ko 
mo ky ti, ne mo ky ti, ga lų ga le, kar tais – ir kaip iš gy ven ti... Vie niems bu vo leng va at sa ky-
ti, ki tiems – sun kiau, dar ki tiems, to kių klau si mų iš vi so ne kil da vo – te rei kė jo skai ty ti 
in struk ci jas, me to di nius nu ro dy mus ir jais va do vau tis... La bai pla tus spek tras, ir jis 
toks bu vo... Vi sa tai pa ty riau iš sa vo tė vų, ku rie šiuo po žiū riu li ko do ri ir są ži nin gi iki 
ga lo... Gal vo ju, jog pa gar ba kiek vie nai in di vi du a ly bei, jos iš skir ti nu mui bei jo puo se lė-
ji mas ir pro fe sio na lu mas ta me dar be yra ker ti niai ge ro pe da go go prin ci pai... 

Tuo ir baig siu šį vai ko ir su au gu sio žmo gaus trum pą žvilgs nį į pra ei tį ir da bar tį, 
pa šne ke sį su ten bu vu siais bei esan čiais švie siais Žiem ga los kraš to žmo nė mis. Ačiū, 
kad bu vo te drau ge.

J. Pau ža, I lai dos abi tu rien tas, so cia li nių moks lų dak ta ras, do cen tas

Mū sų mo ky to jai

mo ky to Jas Juo Zas Bu čas
Mo ky to jas J. Bu čas bu vo mies te lio įžy my bė – žmo gus, pa sta tęs mo kyk lą, pa žįs ta-

mas su au gu siems ir vai kams vi so se apy lin kė se. Mums, ma žiems kai mo var va no siams, 
dar ne ma čiu siems nei tos mo kyk los, nei pa ties mo ky to jo, jis bu vo žmo gus-le gen da, 
mo kyk los sim bo lis. Va sa rą bėg da vo me pa žiop so ti į dvi ra čiu va žiuo jan tį mo ky to ją, jei 
ži no da vo me, kad ry tą pra va žia vęs į di de lį Ne meik šių miš ką, pa va ka re jis grįš tuo pa čiu 
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ke liu. Kiek pra ku tę, jo lauk da vo me ties tuo met dar na tū ra laus, gy vo Vir čiu vio upe lio 
til tu. Į šį upe lį per pa va sa rio po tvy nius iš Lie lu pės pri plauk da vo, tie siog pri lįs da vo įvai-
rios žu vies. Tai gi lauk da vo me, kad pa si gir tu me ir už si spy rė liš kai įti ki nė tu me pri gau dę 
žu vies ne tik sau... O ko kias did vy riais jaus da vo mės, kai mo ky to jas pa ben drau da vo su 
šla pa kel niais žve jais!

Da bar, tu rė da mas 46 me tų pe da go gi nio dar bo pa tir tį, ga liu ne abe jo da mas pa-
sa ky ti, kad mo ky to jas J. Bu čas tu rė jo pa šau ki mą mo ky to jo dar bui. Spręs ki te pa tys, 
ger bia mie ji skai ty to jai, o aš pa pa sa ko siu tik ke le tą nuo tru pų. 

Mo ky to jas dės tė ma te ma ti ką. Tu rė jo me at lik ti na mų dar bą. At li ko me ne vi si. 
Kaž kam šo vė į gal vą, at seit, ne su pra tom, „pro tes tuo kim“. Įpra tę, kad pa mo ka pra si dės 
klau si mu, ar su pra tom, su tar ti nai bliau nam „Ne ee“ ir lau kia me py los. O mo ky to jas 
sa ko: „Ži not, vai kai, ir aš ne su pra tau. Tai iš si aiš kin kim“. Per per trau ką jau šai pė mės iš 
sa vo kvai lu mo, o su ma ny to jas ga vo Pi ta go ro pra var dę. 

Mo ky to jas bu vo griež tas, reik lus, ne re tai įra šy da vo dve je tą, bet mo ki nio ne pa-
smerk da vo, o ap si su kęs sa ky da vo: „Na, ma tai, vai ke li, pri si dir bai, su bruzk, su krusk“. 
Ma tyt, tas kon tak tas tarp mo ky to jo ir mo ki nio lė mė tai, kad jo pri si bi jo da vo me, bet 
ger bė me ir my lė jo me.

Ma nau, kad iš to kių mo ky to jų dar bo pa tir ties bu vo su for mu luo tas, o vė liau 
taip gar sin tas, bet ne vi sa da iki ga lo su pras tas ug dy mo vi suo ti nu mo prin ci pas, t. y. 
rei ka la vi mas į ak ty vų mo ky mą si įtrauk ti vi sus pa mo ko je esan čius mo ki nius. Mo ky to-
jas ben drau da vo su kiek vie nu mo ki niu – ir moks liu ku, ir iš dy kė liu tin gi nė liu. Kar tais 
mo ky to jas ko nors ne su pra tu sius mo ki nius, kaip tuo met bu vo įpras ta sa ky ti, „pa lik da-
vo po pa mo kų“, o tiks liau sa kant, pa si lik da vo su jais ir dirb da vo pa gal sa vo mė gia mą 
pa sa ky mą „kar tu iš si aiš kin kim“. 

Dirb da mas mo kyk los di rek to riu mi, mo ky to jas J. Bu čas taip pat mo kė da vo ras ti 
mums ne įpras tų, bet vi sam lai kui įsi mi nu sių „pa mo kų“.

Ka ro pra džio je ru sų ka riuo me nė trau kė si (tiks liau bū tų pa sa ky ti – bė go) per 
Jo niš kį, Kriu kus Daug pi lio link, o vė liau tais pa čiais ke liais grį žo, tik jau pa si bū da ma. 
Iš bars ty tų, pa lik tų ka ro sprog me nų ran da ma li gi šiol. O po ka rio lai ku vai kai ne re tai 
per sa vo žin gei du mą su si sprog din da vo, su si žeis da vo. Ne ap len kė toks at ve jis ir mū sų 
kla sės. Di rek to rius su ne vy kė liu sprog din to ju, ap si de gi nu siu vei dą ir ne šio ju siu su-
tvars ty tą, su bin tuo tą ran ką, apė jo vi sas kla ses. Ma tyt, ta „vaiz di nė prie mo nė“ pa da rė 
vai kams įspū dį, o mo kyk los sien laik raš ty je at si ra do pa šai pus mo ki nio ei lė raš tu kas: „O 
prie Koš ki no ma lū no dun da že mė, rūks ta dū mai…“.

Mums la bai pa tik da vo, kai reik lus, griež to kas di rek to rius prie šven ti nės eg lu tės 
tap da vo links mu se ne liu.90 Tas se ne lis pa ska tin da vo vai kus ir ga na ne įpras tiems žai di-
mams, paiš dy ka vi mams.

Aiš kiai at si me nu ir ne ga liu ne pa pa sa ko ti to, kas ne iš dy la iš at min ties. Se ne lis 
kas met pa dai nuo ti pa kvies da vo tuo met dar ne di du ką mo ki nu ką Jo ną Sū rį. Gal to dėl, 
kad jis bu vo iš dai nin gos šei mos ir dai nuo da vo tik rai gra žiai, o gal to dėl, kad tai bu vo 
90 Taip ra šau to dėl, kad pa gal nau jai įves tą tvar ką Ka lė dų se ne lis į mo kyk lą at va žiuo ti ne ga lė da vo. Jį pa kei tė 
ki tas (Se nis Šal tis), ku ris dėl to li mo ke lio vė luo da vo ir ap si lan ky da vo per Nau juo sius me tus. Gal ir ge rai – per 
Ka lė das na mie su lauk da vo me sa vo jo Se ne lio, o pas kui – dar vie no. Tai gi vy ko lie tu viš kos kul tū ros pra tur ti ni-
mas – tu rė jo me du Se ne lius.
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dai na apie tris sū nus, iš ėju sius gin ti Lie tu vos. O baig da vo si ji žo džiais „…vėl suk sis 
ra te lis, vėl plauks ty lūs žo džiai mal dos, vel tui lauks mo čiu tė prie kie mo var te lių, trys 
sū nūs neg rįš nie ka dos“. Po šios dai nos pa si da ry da vo ne įpras tai ty lu, ne tik per vai ko 
skruos tą nu rie dė da vo aša ra. Nu jau tėm, kad di rek to rius per daug ri zi kuo ja… At ei ty je 
ta nuo jau ta skau džiai pa si tvir ti no.

mo ky to Ja ste Fa Ni Ja ra maN čio Nie NĖ
Mo ky to ja gy ve no Bal kai čių, o ma no tė vai – gre ti ma me Ne meik šių kai me. Apie 

mo ky to ją iš tė vų nu girs da vau dau giau, ne gu tais lai kais pa aug liui de rė jo ži no ti. Ži no-
jau, kad ji iš te kė ju si už Lie tu vos ka ri nin ko, kad jis iš vež tas į Kras no jars ką, nu grūs tas į 
ka tor gą – la ge rį, skir tą bu vu siems ka riš kiams, po li ti niams ka li niams nai kin ti. Ži no jau, 
kad mo ky to ja vie na au gi na duk rą ir sū nų. 

Ka ro me tais ša lia jų na mų, Skil vio nių kai mo lau kuo se, bu vo įkur tas ka ri nis ae-
ro dro mas. Šei mai te ko su si spaus ti – na me ap si gy ve no jau nas avia ci jos ge ne ro las. Jam 
pa ti kęs di de lis me di nis na mas ir švie sūs bal dai. Tas sve čias, Sta li no sū nus Va si li jus, 
1945 m. bal dus iš si ve žė. Mo ky to jos duk tė Vio le ta, mū sų ben dra moks lė, yra pa sa ko-
ju si, kad jai bu vo gai la ne tiek ka rei vių krau na mų bal dų, kiek su dau žy to Šv. Ma ri jos 
pa veiks lo ir dūž tan čių ma mos in dų. Tuš čiuo se kam ba riuo se bu vo pa lik tas ka rei vių at-
vež tas vie nin te lis bal das, ku rį na miš kiai vė liau va din da vę „Sta li no kė de“.

Kriu kuo se su ke liais ben dra moks liais gy ve no me gre ta to na mo, į ku rį už ei da vo 
mo ky to ja. Ste bė da vo mės – mo ky to ja vi sais me tų lai kais, bet ko kiu oru ei da vo pės čio-
mis 7 km į mo kyk lą ir na mo. Kas dien, nes na mie jos lauk da vo vai kai (tuo met jie mo kė-
si Min dau gių pra di nė je mo kyk lo je, o vė liau Kriu kuo se). Ru dens ir žie mos die no mis 
mo ky to ja kar tais iš ei da vo na mo jau tems tant, o ry tą ma ty da vo me ją at ėju sią. Kar tais 
to gre ti mo na mo, ku ria me mes gy ve no me, ar mo kyk los kie me ma ty da vo me ve ži mą 
ar ro ges. Mo ky to jos duk ra Vio le ta yra pa sa ko ju si, kad ma mai „sa vo“ ar klį tai die nai 
duo da vęs pir mi nin kas Alfredas Pen kaus kas. 

7 kla sė je mo ky to ja S. Ra man čio nie nė bu vo mū sų auk lė to ja. At ėjo lai kas sto-
ti į kom jau ni mą. Auk lė to ja pa si kal bė jo su mu mis kaž kaip ne įpras tai rim tai. Su pra to-
me – rei kia, iš auk lė to jos rei ka lau ja, kad vi sa kla sė bū tų kom jau nuo liš ka, teks va žiuo-
ti į kom jau ni mo ko mi te tą. Ten mums įti ki na mai pa dė jo su si vok ti, kie no auk lė ti niai 
esa me. Pri imi nė jo po vie ną. Mo ky to jos duk ra Vio le ta iš ėjo kūk čio da ma. Te ko ei ti ir 
man. Pir miau sia bu vau pa klaus tas, ar ir aš pats no riu įsto ti... Kal bos to nas ne ža dė jo 
nie ko ge ro. Kaž kas skam bi no te le fo nu. Gal vo je kir bė jo: „Prie mo ky to jos kim ba, o gal 
ži no, kad ma no tė vas bu vo ke lias die nas lai ky tas Kriu kų stri bi nė je“.91 Ne ži nau, ko tuo 
mo men tu ma ny je bu vo dau giau – bai mės ar pyk čio. Jau čiau si bjau riai, kad teks sa ky ti 
ne tai, ką gal vo ju.

Ko ri do riu je at si pei kė ju si Vio le ta pa šnibž dė jo, kad jai iš kart bu vę pa sa ky ta, jog 
jos ne pri ims. O į klau si mą „Ko dėl?“ at sa ky ta: „Tai gal ne ži nai, kad ta vo tė vas ne už 
va gys tę sė di?“. Vė liau ji sa ky da vo, kad ver ku si ne dėl sa vo at ei ties (ne kom jau nuo lių 
ne pri im da vo į aukš tą ją mo kyk lą), o dėl to, kad ją „nu ra šė“, iš sky rė iš drau gų tar po. Ją 
pri ėmė tik vė liau – po Sta li no mir ties tė vui 1955 m. grį žus iš trem ties. 
91 Žo dis „stri bas“ sie ti nas su ru sų kal bos žo džiu „истреблять“ – nai kin ti. Stri bais žmo nės va din da vo va di-
na muo sius „liau dies gy nė jus“, pa si telk tus sa viems nai kin ti, nau jai tvar kai įves ti.
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Tur būt ne daug man te ko su tik ti žmo nių, tu rin čių to kį stip rų sės laus prie rai šu-
mo, iš ti ki my bės jaus mą, ko kį tu rė jo ši mo ky to ja. Pri si me nu, po mo kyk los bai gi mo 
pra ėjus gal 15-ai me tų, ma ši na pa vi jau ke ly je nuo Jo niš kio Kriu kų link ei nan čią mo-
te rį. Ei se na pa si ro dė pa žįs ta ma. Ji ėjo per si me tu si per pe tį laz de lę ir ant jos pa mau tą 
krep še lį. Mo ky to ja! Va žiuo jant nu si skun dė: vai kai jau bai gę moks lus, gy ve na to li, trem-
ties iš kan kin tas vy ras mi ręs, o ji ne pri pran tan ti prie gy ve ni mo Jo niš ky je, tai ir ei nan ti 
na mų ap lan ky ti. At va žia vo me iki jos na mų. Iš vai kys tės bu vau įpra tęs ma ty ti ryš kiai 
da žy tą na mą, rau do ną jo sto gą. Da bar jau bu vo ne be taip... Mo ky to ja iš li po stai ga ir, 
lyg už si sklęs da ma sa vy je, nu ė jo į ru dens la pų pri bars ty tą kie mą... 

Kai pri si me nu šią mo ky to ją, gal vo ju, kad nė ra to kio re ži mo, ku ris ga lė tų pa lauž-
ti, su nai kin ti stip raus žmo gaus vi di nę lais vę, jo es mę, pėd sa ką. Duk ra Vio le ta, ma tyt, 
iš ma mos pe rė mu si mei lę že mei, stu di ja vo bio lo gi ją, vė liau ty ri nė jo Ne mu no že mu-
pio, Kur šių ir Kau no ma rių van dens už ter ši mų įta ką Kur šių ma rių zo op lank to nui. 
Ji – bio lo gi jos moks lų dak ta rė (hid ro bio lo gė-tok si ko lo gė).

Kai pa aug liai pa sva jo da vo me, kuo bū si me už au gę, mo ky to jos sū nus Rim vy das 
sa ky da vo, kad ga min si ąs žmo nėms bal dus. Gal tai bu vo vai kys tė je pa tir tos ne tek ties 
pėd sa kas? Lie tu vos Že mės Ūkio aka de mi jo je ir Kau no Po li tech ni kos ins ti tu te jis stu di-
ja vo me džio ap dir bi mą. O ati da vė sa ve žmo nėms ki taip – gel bė da mas sve ti mus vai kus, 
nu sken do Ni dos pa plū di my je. Ru sę mer gai tę iš stū mė į van dens pa vir šių, į ki tų ją gel-
bė ju sių ran kas, o pats pa ni ro. 

mo ky to Ja re Gi Na viNkŠ Ne ly tĖ-če pu tie NĖ
Kai bu vo me de šim to kai, į kla sę at ėjo ne di du kė vi sai jau na mo ky to ja. Il gai, ne-

įpras tai il gai sto vė jo prieš kla sę ty lė da ma, lyg ieš ko da ma kiek vie no mo ki nio akių. 
Kiek vie na jos pa mo ka pra si dė da vo ta 

kal ban čia ty la – lyg ata skai ta už pra bė gu sią va-
lan dą, die ną, už tai, kaip pa si ruo šei pa mo kai. 
Mo ky to ja mums dės tė fi  zi ką ir at sro no mi ją. 
Tur būt iš pri gim ties jai bu vo duo ta kal bė ti apie 
dan gaus švie su lius. Juk ne vien dėl sa vo jau nu-
mo ji ga vo Žvaigž du tės var dą. 

Jos reik lu mas ne trik dė pa gar bių ir šil tų 
san ty kių. Pa mo koms ruoš da vo mės stro piai ne 
tik dėl mo ky to jos reik lu mo, bet ir dėl to, kad 
ji ne mo kė jo su pyk ti, bar tis. Ne tas žo dis, ji 
ne mo kė jo pa kel ti bal so. To dėl ne pa si ruoš ti pa-
mo kai, ne mo kė ti bu vo ne sma gu, ne gra žu. Tas 
mo ky to jos per teik tas reik lu mas sau, sa vo dės-
ty mo da ly ko iš ma ny mui su kel da vo ir mo ki nių 
sa vi raiš kos po rei kį. Pri si me nu to kį at ve jį. 

Rei kė jo ruoš tis jau nų jų fi  zi kų pa ro dai. 
Mies te ly je elek tros dar ne bu vo. Kad ir kaip su-
ko me gal vas, nie kaip nuo tos bė dos ne pa bėg-
si,– vis elek tra, elek tra, lyg vis ko pra džia; bet 

a. Ba je lis ir J. pau ža prie sa vo jo „iš-
ra di mo“... Nuo trau ka iš J. Pau žos al bu-

mo. Au to rius ne ži no mas
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jos nė ra. Ir fi  zi kos ka bi ne to nė ra. Su suo lo drau gu Al giu (vė liau ta pu siu fi  zi ku, mo-
ky to ju) su gal vo jo me ne si ta rę su mo ky to ja (tai gi ap si juok si me prieš tą mer gai čiu kę, 
jei gu ne pa vyks!) pa da ry ti ma žy tę ga ro ma ši ną. Ga vo me to kios ma ši nos sche mą, bet 
mat me nų – jo kių. Mo kyk lo je dirb tu vių ne bu vo. Tė vo kal vė je pra bėg da vo šeš ta die nio 
po pie tės ir sek ma die niai. Ro dos, vis ką pa da rė me, o mū sų ma ši na – nė iš vie tos. Bu vo 
Kriu kuo se vi siems ži no mas to kių da ly kų meist ras, pie ni nės me cha ni kas, ma ši nis tas 
A. Bal čiū nas. Šis sa vo spe cia ly bės fa na ti kas mie lai pri im da vo mo ki nių eks kur si jas. 
Tai mes – pas jį. Už me tė akį ir pa sa kė: „Ne dir ba ir ne dirbs ta jū sų ma ši na“. Ir pa aiš ki-
no: ne ga li dirb ti to kia ma žy tė vie no stū mok lio ma ši na – nė ra iner ci nės jė gos, rei kia 
sun kaus smag ra čio, stū mok lio ei ga ne ta. Pra dė jo me vis ką iš nau jo. Da rė me dvie jų 
ci lin drų (jiems pa nau do jo me ka ri nio šau tu vo gil zes) mi nia tiū ri nę ma ši ną. Tik ga ro tai 
nė ra. Vie to je ga ro pa nau do jo me su spaus tą orą iš sunk ve ži mio ka me ros. Va lio! Dir ba! 
Pa ro dė me mo ky to jai. Ji il gai žiū rė jo į tą mū sų kū ri nį ir pa klau sė, ar esa me ma tę tik-
rą ga ro ma ši ną. Pa si ro do, abu vai kys tė je ma tė me ku lia ma jai ma ši nai suk ti pri tai ky tą, 
sun kiai per ve ža mą, mal ko mis kū re na mą ge le ži nį grioz dą, ku rį kriu kie čiai va din da vo 
žo džiu „dam pis“ (angl. damp – drėg mė, drėg nas, vok. – ga ras). Dar ma tė me siau ru ko 
Jo niš kis – Žei me lis gar ve žiu ką. O pie ni nė je jau dir bo dy ze li niai va rik liai. Mo ky to ja 
pa aiš ki no: pa ro dai ne tiks, žiū rė ti rei kia ne at gal, o į prie kį – da bar ne ga ro ma ši nų am-
žius. Ste bė jo mės, kad mū sų jau na mo ky to ja, dės čiu si, mū sų gal va, to kį ne mo te riš ką 
moks lą, lyg sa vai me su pran ta mą tie są pa sa kė tai, ko mū sų vy riš kos gal vos ne įvei kė. 

Mo ky to ja ypač mė go de monst ruo ti elek tros reiš ki nius. Ir nors di džiau sias elek-
tros šal ti nis (mies te ly je elek tros dar ne bu vo) bu vo ki še ni nio ži bin tu vė lio 1,5 V ele-
men tai, iš mo ko me pa si ga min ti de tek to ri nį ra di jo im tu vą, trans for ma to rių, elek tri nį 
pie me nį smul kiems gy vū nė liams. Su tuo pa čiu suo lo drau gu pa da rė me prie mo nę, 
iliust ruo jan čią ra di jo ban gų pli ti mą (žr. nuo trau ką). 

Kla sės su si ti ki muo se po 5–10 ir dau giau me tų su lauk da vo me mo ky to jos. Kaip 
ir per pir mą ją pa mo ką, il gai pa ty lė da vo nu teik da ma vi di nei ata skai tai už pra bė gu sį lai-
ką. Ste bė da vo mės – pri si min da vo tai, ką mes jau bu vo me pa mir šę, kas bu vo kiek vie no 
as me ni nė sa vy bė.

Kai su va žiuo ja me į mo kyk los šven tes, pa sto vi me prie mo ky to jos ka po, pa ty li-
me, pri si min da mi švie sias jau nys tės die nas, kai vie nas iš ryš kiau sių švie sos spin du lių 
bu vo šios Mo ky to jos bu vi mas. 
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Ka zi mie ra Si mo nai ty tė-Le me šo vie nė,
Kriu kų vi du ri nės mo kyk los mo ky to ja 1951–1957 me tais

„Ką tik iš kep ta“, jau na kriu kų mo kyk los mo ky to ja...

Esu ki lu si iš Pa sva lio ra jo no Vaš kų se niū ni jos. 1947 m. 
bai giau Vaš kų pro gim na zi ją. Ka dan gi tė vas jau bu vo mi ręs, 
o aš ne no rė jau lik ti ko lū ky je, de šim čia me tų vy res nis bro lis, 
ku ris jau bu vo bai gęs moks lus ir dir bo Ža ga rės pie ni nė je tech-
no lo gu, su ti ko man pa dė ti. Taip at si dū riau Ža ga rė je, ten mo-
kiau si dve jus me tus. Pa si kei tus bro lio dar bo vie tei, per si kė liau 
į Jo niš kį, kur 1951 m. bai giau I vi du ri nę mo kyk lą.

Po ates ta tų įtei ki mo iš vy kau į Šiau lių Mo ky to jų Ins ti-
tu tą, kur ki tą die ną tu rė jo pra si dė ti sto ja mie ji eg za mi nai į ne-
aki vaiz di nį sky rių, nes nu ta riau dirb ti. Po įžan gi nės se si jos 
dar spė jau pri si jung ti prie Jo niš ky je suor ga ni zuo tų kur sų pra-
de dan tie siems mo ky to jams ir tų pa čių me tų (1951) rug sė jo 
pir mą ją bu vau ką tik „iš kep ta“ jau na Kriu kų mo kyk los mo-
ky to ja.

Dės čiau lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą, is to ri ją, ge og ra fi  ją, ma te ma ti ką ir net fi  zi nį 
la vi ni mą. Žo džiu, kas li ko nuo vy res nių mo ky to jų. Ne bu vo sun ku, nes man mo kan-
tis mo kyk lo je vi si da ly kai vie no dai pa ti ko. O ren kan tis spe cia ly bę, bu vau agi tuo ja ma 
stu di juo ti ma te ma ti ką (jų trū ko) ar ba ru sų kal bą. Bet vi sos sim pa ti jos ati te ko lie tu vių 
kal bai ir li te ra tū rai gal dėl ga na au to ri te tin gų li tu a nis tų Ža ga rė je (mo ky to ja D. Mu šins-
kai tė) ir Jo niš ky je (mo ky to jas P. Sa mu lio nis). Dirb da ma Kriu kuo se, jau čiau, kad ko pi-
juo ju šių mo ky to jų prin ci pin gu mą ir mei lę lie tu viš kai kal bai ir Lie tu vai.

Am žiu mi ma žai te si sky riau nuo to me to mo ki nių, bet už si mo jau pla čiai: li te ra tų 
bū re lis su sa vos kū ry bos ir net vai dy bos sek ci jo mis, sie ni nė spau da, mo ki nių kū ry bos 
ana li zė, iš vy kos su sa vi veik los pro gra mė lė mis, tu ris ti niai žy giai dvi ra čiais į Lat vi ją 
(Run da lės rū mus, prie Tu rai dos Ro zos ka po ir kt.)

Toks jau bu vo lai ko tar pis: be te le vi zo rių, be elek tros, net be kai ku rių va do vė-
lių, ta čiau kaž ko kio dva si nio pa ki li mo ve da mi pa tys pie šė me de ko ra ci jas spek tak liams, 
kū rė me kup le tus, in ter me di jas, mo kė mės vai din ti pa gal Sta nis lav skį ar tie siog ste bė-
da mi dra mos te at ro spek tak lį Šiau liuo se. Šian dien net bau gu pri si min ti, kaip tą syk 
iš drį so me ne tik pa sa kas ins ce ni zuo ti, bet ir B. Dau gu vie čio „Žal do ky nę“, V. Mi liū no 
ko me di ją „Še tau, kad no ri“ su vai din ti. Ma nau, kad tam tu rė jo įta kos Jo niš ky je bu vęs 
kla sės auk lė to jas – dai lės mo ky to jas Vai naus kas, su ku riuo taip pat pie šė me ir ga mi-
no me de ko ra ci jas kla sės pa si ro dy mams, ku rių vie nas įsi min ti niau sių bu vo spek tak lis 
„Dar ja lo slė ny je“ (pa gal gru zi nų sak mę).

Taip ga na anks ti iš ryš kė jo ir kai ku rių kriu kie čių mo ki nių ga bu mai: V. Avi žie-
nio ly ri ko je, R. Ska ru lio pro zo je bei dra mo je, B. Med ve de vo sa ty ro je, Vi jos Dū do riū-

k. simonaitytė-
lemešovienė
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tės – skai to vės-de kla ma to rės ta len tas, J. Koš ki no, E. Gu taus ko mu zi ki niai ga bu mai... 
Pa grin di niai dai li nin kai, pie šiant de ko ra ci jas ir api for mi nat sien laik raš tį „Pir myn“, bu-
vo Al bi na Brig ma ny tė ir Jo nas Bag do nas. O sien laik raš čio me džia gą per ra ši nė da vo ir 
pla ka tus pieš da vo A. Vi li mas – gra žiau sio brai žo sa vi nin kas.

v. mi liū no ko me di ja „Še tau, kad no ri“.
Nuo trau ka iš mo kyk los ar chy vo. Au to rius ne ži no mas

Sma gu pri si min ti tas jau nas, en tu ziaz mo pil nas die nas pir mo je dar bo vie tė je. Li-
gi šiol ma ne ste bi na ir tuo me ti nių mo ki nių ryž tin gu mas: juk po už si ė mi mų dau ge liui 
tek da vo pės čio mis par ei ti na mo po ke le tą ki lo met rų pa žliu gu siais ke liais, nes au to bu-
sai ne va ži nė jo.

1954 m. bai giau Šiau lių Mo ky to jų ins ti tu to lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros fa kul-
te tą, ga vau pil ną lie tu vių kal bos ir li te ra tū ros pa mo kų krū vį ir dar di des nį dė me sį sky-
riau li te ra tų bū re lio kū ry bi nei veik lai. Ma no dė me sį pa trau kė Be ne dik to Med ve de vo 
trum pi ei liuo ti kū ri nė liai, pa šie pian tys blo gus žmo nių įpro čius, ydas. Taip mo kyk los 
sien laik raš tis ta po do ro vi nio ug dy mo sim bo liu. Ne ap si ri kau: B. Med ve de vas, sun kiai 
dirb da mas sta ty bo se, vi są gy ve ni mą ra šė, o Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę, vos ne 
kas met pa si ro do po nau ją kny gą. Jo se, kaip ir jau nys tė je, au to rius plie kia ne ge ro ves, 
kar tais per ei da mas į na tū ra liz mą.

1955 m. vis daž niau pra dė jo agi tuo ti į kom jau ni mą, o 1956–1957 m. m. dar 
la biau „su si do mė jo“ ma ni mi. Ypač po ma no va do vau ja mos ant ros abi tu rien tų lai dos 
šim ta die nio, ku rį slap ta šven tė me kai me, auk lė ti nės A. Zuo kai tės gim ti nė je, ir ku ris 
be veik su ta po su Va sa rio 16-ąja.

1957 m. va sa rą iš Kriu kų ki lu si mo ky to ja D. Bal čiū nai tė (vė liau D. Bal čiū nie-
nė), dir bu si Še du vo je, pa siū lė keis tis dar bo vie tė mis, nes su sir go jos mo ti na ir rei kė jo 
ją pri žiū rė ti. Taip ir at si svei ki nau su Kriu kais.
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prie nau jo sien laik raš čio „pir myn“ nu me rio. D. Ja nu žy tė, mo ky to ja K. Si mo nai ty tė, 
Gi nei ty tė, A. Brig ma ny tė. Nuo trau ka iš K. Si mo nai ty tės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

1957–1959 m. m. dir bau Damb ra vo je, vė liau Smil gių vi du ri nė je mo kyk lo je. 
Čia su kū riau šei mą, už au gi nau du sū nus, tu riu tris vai kai čius. 1992 m. at si svei ki nau 
su Smil gių mo kyk la, tu rė da ma 41 m. dar bo sta žą ir dar bo ve te ra no pa žy mė ji mą.

Da bar gy ve nu Uk mer gė je, pri klau sau Uk mer gės „Bo čių“ sek ci jai „Prie ži di nio“, 
kur puo se lė ja mos lie tu vių liau dies tra di ci jos.

1955 m. mokyklos literatai. iš kairės: v. avižienis, D. Janužytė, B. medvedevas, 
J. Zinkevičiūtė. Nuotrauka iš J. Zinkevičiūtės-Rupeikos albumo. Autorius nežinomas
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Va le ri ja Ape ra vi čie nė, mo ky to ja

Ke lios min tys apie mo ky mą ir mo ky mą si

Kai 1950 m. pra dė jau dirb ti Kriu kų sep tyn me tė je mo kyk lo je, čia jau dir bo trys 
vy res nės kar tos ir ke le tas jau nų mo ky to jų. Vi si tu rė jo pra di nių kla sių mo ky to jų kva li fi -
ka ci ją. Mo ki nių dau gė jo, o mo ky to jų trū ko, to dėl mo ky to ja vo ir jau ni žmo nės, bai gę 
gim na zi jas ir ne aki vaiz di niu bū du stu di juo jan tys Šiau lių mo ky to jų ins ti tu te. Vė liau 
dirb ti jau at ei da vo mo ky to jai su aukš tuo ju iš si la vi ni mu.

Po ka ro Kriu kų mies te lis bu vo ne di de lis – te bu vo dvi pa grin di nės gat vės. Kai 
vy ko „so dy bų tuš tė ji mo me tas“, vien kie mių gy ven to jai per si kė lė į Kriu kų gy ven vie tę. 
Čia dau gė jo jau nų šei mų, o mo kyk lo je – mo ki nių.

1956 m. bu vo iš leis ta pir mo ji abi tu rien tų lai da. Tuo met vi du ri nį iš si la vi ni mą 
įgy da vo tik tie, ku rie tu rė jo tiks lą mo ky tis, to dėl mo ki nių pa žan gu mas bu vo aukš tas, 
dau gu ma mo kė si tik ge rai ir la bai ge rai. Ne ma žai tų lai kų abi tu rien tų vė liau ta po pa si-
rink tos sri ties moks li nin kais: iš pir mos lai dos – du, iš ant ros – trys, iš sep tin tos – du.

Su stip rė jus ko lū kiui, čia dirb ti bū da vo pa ski ria mi jau ni spe cia lis tai, tu rin tys 
aukš tą jį ar aukš tes nį jį iš si la vi ni mą. Jų vai kai taip pat sėk min gai mo kė si vi du ri nė je 
mo kyk lo je. Įgy ven di nus pri va lo mą vi du ri nį iš si la vi ni mą, mo ki nių pa žan gu mas la bai 
kri to. Ta čiau bu vo mo ki nių, ku rie mo kė si la bai ge rai. Ypač no ri si pa si džiaug ti vai kais, 
ku rie au go gau ses nė se šei mo se, o jų tė vams už te ko jė gų ir iš min ties jais pa si rū pin ti. 
Vi si ke tu ri Bart ke vi čių vai kai įgi jo aukš tą jį iš si la vi ni mą: Pet ras – me da liu bai gė vi du-
ri nę mo kyk lą, o Vac lo vas ta po moks lų dak ta ru. Ge rai mo kė si ir vi si ke tu ri Ka zi liū nų 
vai kai (Ze no nas – la bai ge rai). Ke tu ri Vil ma nų ir trys Ska ru lių vai kai bai gė aukš tą sias 
mo kyk las. Re gi man tas Ska ru lis ta po moks lų dak ta ru. Po tris la bai ge rai be si mo kan-
čius vai kus tu rė jo Ša ba nai, Dič kal niai, Kir šans kai, Gai liai.

Pas ku ti niai siais ma no dar bo me tais ge rai be si mo kan čių mo ki nių vis ma žė jo, nes 
pa si kei tė gy ven to jų ge no fon das: ne te kę dar bo iš kai mo iš va žia vo ag ro no mai, eko no mis-
tai, zo o tech ni kai ir ki ti kai mo in te li gen ti jos at sto vai. Pa žan ges ni mo ki niai iš vyk da vo 
mo ky tis į mies to gim na zi jas, o Kriu kų vi du ri nė su ny ko – ta po pa grin di ne mo kyk la.

Kai ma tau vė ly vą va ka rą mies te lio gat vė mis be si blaš kan čius mo kyk li nio am-
žiaus jau nus žmo nes, pri si me nu, kaip 1956–1959 m. mes, mo ky to jai, bu dė da vo me 
mies te ly je, tik rin da vo me, kad vai kai po 21 va lan dos jau bū tų na muo se. Kar tais už ei da-
vo me į na mus pa žiū rė ti, ką mo ki niai vei kia. Vie ni ruoš da vo pa mo kas, ki ti skai ty da vo 
ar loš da vo kor to mis su na miš kiais. Bū da vo ir to kių, ku rie vy da vo vir ves ar drož da vo 
iš me džio. Tė vai steng da vo si sa vo vai kus kuo nors už im ti, ir šie va ka rus pra leis da vo 
na muo se.

Vi są ma no dar bo lai ką Kriu kų vi du ri nei mo kyk lai va do va vo di rek to riai vy rai, 
o ko lek ty vas bu vo mo te riš kas. Mo ky to jų vy rų pa dau gė jo, kai bu vo pri im tas įsta ty mas 
ne im ti į ta ry bi nę ar mi ją mo ky to jų, dir ban čių kai muo se. Pa si kei tus lai kams mo ky to jų 
ko lek ty vuo se ne be li ko ne tik vy rų, bet ir jau nų spe cia lis tų. Da bar mo kyk lo se dir ba tik 
pe da go gi nio dar bo „fa na ti kai“.
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Ju zė Ka man taus kai tė-Si pa vi čie nė, mo ky to ja

At va žia vau... dvi ra čiu...

1955 me tais bai gu si Šiau lių mo ky to jų ins ti tu to gam tos-ge og ra fi  jos dvi me tį fa-
kul te tą, bu vau pa skir ta dirb ti į Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą. 

Iš Jo niš kio „per Skaks, Valaks į Krioks“ at va žia vau dvi ra čiu, nes ki to trans por to 
ne bu vo, iš sky rus trau ki nį, lė tai ju dė ju sį siau ru ku nak ti mis. Vieš ke lis iki Kriu kų bū da-
vo be veik ne iš va žiuo ja mas, šla pias, duo bė tas. Mies te lis tu rė jo vie ną pa grin di nę gat vę, 
ku rios pa kraš ty je sto vė jo dvie jų aukš tų mo kyk la. Mo kyk lai pri klau sė ir ki tas pa sta tas, 
ku ria me bu vo mo ki nių ben dra bu tis.

Aš ap si gy ve nau pas Bal tas ant ra me na mo aukš te – man sar do je. Apa čio je, kam ba-
rė ly je, gy ve no mo ki niai. Pri si me nu tik vie no iš jų pa var dę – Ska ru lis.

Di rek to rius A. Bu kaus kas pa sky rė ma ne mo ky ti mo ki nius ge og ra fi  jos.
At min ty je iš li ko pir mo sios pa mo kos, ku rias ve džiau X kla sės mo ki niams. Jie už 

ma ne bu vo 4–5 me tais jau nes ni. Tuo me tu mo ki niai bu vo man da gūs, ko rek tiš ki. Jo kių 
pokš tų ar nesu si pra ti mų ne bū da vo. Ka dan gi ge og ra fi  jos pa mo kų bu vo ne daug, te ko 
dar mo ky ti penk to kus ma te ma ti kos. Auk lė jau penk tą kla sę, ku rio je bu vo 24 mo ki niai. 
Vai kai, su si rin kę iš įvai rių kai mų, bu vo draus min gi ir ne blo gai mo kė si. Kai lan kiau 
juos na muo se, ju tau jų tė vų pa gar bą sau. Tų lai kų mo ky to jai bu vo ger bia mi.

Tuo me tu mo kyk lo je dir bo 16 mo ky to jų. Jų tar pe bu vo še ši vy rai. Ko lek ty vas 
bu vo ga na dar nus, drau giš kas. Vi sa da pri si me nu la bai mie las mo ky to jas E. Bu čie nę, 
B. Ra čie nę, S. Ra man čio nie nę, O. Vi li mai tę. Mo ky to jų ko lek ty vas sta tė spek tak lius, 
ruo šė įvai rius pa si ro dy mus, ku riuos re ži suo da vo E. Bu čie nė. Pri si me nu, kad rū bus 
spek tak liui ro gė mis ve žė mės iš Jo niš kio kul tū ros na mų. Mo kyk la bu vo kul tū ros ži di-
nys.

Jau pra ėjo 54 me tai, o apie Kriu kų mo kyk lą li kę tik la bai ge ri pri si mi ni mai. Tai 
bu vo pir mo ji ma no dar bo vie tė.

Re gi man tas Ska ru lis, I lai dos abi tu rien tas, me di ci nos moks lų dak ta ras

Šim ta die nis su kri mi na li niais prie sko niais

Pir mo ji Kriu kų vi du ri nės mo kyk los abi tu rien tų lai da ke lią į moks lą sky nė si 
per mai nin gu ir po li tiš kai aud rin gu Lie tu vos Vals ty bės lai ko tar piu. Pra ūžę ka rai su 
be si kei čian čia ru sų-vo kie čių oku pa ci ja ir jos pri mes ta sa vo tiš ka, ne bū din ga lie tu vių 
tau tai gy ven se na su jau kė žmo nių pro tus ir nuo sta tas. Gy ven to jus kaus tė at sar gu mas, 
ne tik ru mas, ne vil tis ir bai mė. Vy ra vo dik ta tū ra, prie var ta ir drau di mai. 
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Tie pro ce sai ne ap len kė ir mū sų mo kyk los. Ji taip pat kū rė si. Iš sep tyn me tės iš-
au go į vi du ri nę. Moks lei viai at ei da vo mo ky tis ir iš ki tų mo kyk lų. At ei da vo ir am žiu mi 
vy res ni, me tus ki tus ne si mo kę. 

 Pri rei kė dau giau mo ky to jų. Di plo muo tų spe cia lis tų trū ko. Mo ky to jau ti ėjo 
ir ką tik bai gę vi du ri nį jį moks lą. Ne ma žai jų stu di ja vo ne aki vaiz di niu bū du. Tad mo-
ky to jai sa vo am žiu mi ne daug te pra no ko mo ki nius. Tarp jų ir moks lei vių for ma vo si 
drau giš ki, gra žūs san ty kiai. Ben dra vo me ne tik pa mo ko se, bet ir už kla si nė je veik lo je, 
lais va lai kiu. Or ga ni za vo me ben drus ren gi nius: spor to, sa vi veik los, kū ry bos, sa vi tar pio 
pa gal bą, eks kur si jas, nes vie ni jo ben dri in te re sai. Kū rė me mo kyk los tra di ci jas. Kai 
ku rias – nu ga lė da mi ne men kas kliū tis, pa rei ka la vu sias už si spy ri mo, ener gi jos ir pa-
stan gų. 

Vie na iš la biau siai įsi mi nu sių ir įdo mes nių šven čių – abi tu rien tų šim ta die nis. 
Su ži no jo me apie eg zis ta vu sią tra di ci ją, kad li kus iki abi tū ros eg za mi nų pra džios šim-
tui die nų, abi tu rien tai šven čia links mą šven tę – to kią lyg ir su mo kyk la bei drau gais 
at si svei ki ni mo pre liu di ją. Pa no ro me at švęs ti ir mes bei per duo ti to kį pa li ki mą ant ra jai 
abi tu rien tų lai dai. 

Pra dė jo me ruoš tis. Ap ta rė me pro gra mą, su da rė me sve čių są ra šą. Nu ė jo me į 
šven tę pa kvies ti mo kyk los di rek to rių A. Bu kaus ką ir bu vo me ne ma lo niai nu ste bin ti. 
Te ko iš klau sy ti rūs to ką „pa moks lą“. Vi sų pir ma, šim ta die nis esąs bur žu a zi nis pa li ki-
mas, at gy ve na, o ne tra di ci ja. O blo giau sia, kad šim ta die nis – Va sa rio 16-osios iš va ka-
rė se. Ti ki no me, kad apie Va sa rio 16-ąją nie ko ne ži no me, kad tai tik at si tik ti nis su ta pi-
mas. Tai gi di rek to rius mū sų ini cia ty vos ne pa lai kė. Pa dė tį ap ta rė me su kla sės auk lė to ju 
Ste po nu Gry baus ku. Šis pa si ta rė su kai ku riais mus pa lai kan čiais mo ky to jais. Jie ban dė 
per kal bė ti di rek to rių ir įti kin ti, kad mū sų šven tė su po li ti ka tik rai ne su si ju si. Di rek to-
rius bu vo tvir tas kaip uo la ir į jo kias de ry bas ne si lei do. Ne va lia, ir taš kas. Ėmė me ieš-
ko ti to kio el ge sio prie žas čių. Iš si aiš ki no me, kad mū sų di rek to rius An ta nas Bu kaus kas 
prieš ka ri nė je Lie tu vo je Vy tau to Di džio jo Uni ver si te te (VDU) bu vo įgi jęs tei si nin ko 
spe cia ly bę ir dir bęs ad vo ka tu, bet dėl ne aiš kių prie žas čių iš Kau no, bu vu sios lai ki no-
sios Lie tu vos sos ti nės, pa si trau kęs į pro vin ci jos už kam pį. Ma nė me, kad to kį el ge sį su 
mu mis le mia at sar gu mas, ne no ras at si dur ti keb lio je si tu a ci jo je ar ba bai mė, kad bus 
pri seg ta liau dies prie šo eti ke tė, ir jis ga li ne tek ti dar bo. 

Mes ne nu ri mo me ir kū rė me įvai riau sius le ga lius ir ne vi sai le ga lius pla nus. 
Man, mo kyk los kom jau ni mo sek re to riui, at ro dė, kad reik tų ofi  cia liai aiš kin tis su 
ra jo no par ti ne val džia. Ne jau gi en tu zias tin gas jau ni mo no ras ga lė tų bū ti ne su pras-
tas? Kaip ta rė me, taip ir pa da rė me. Sa vait ga lį, po pa mo kų, še še tas iš aš tuo nių kla sės 
ber nio kų: Bro nius Bar kaus kas, Jo nas Bag do nas, Jo nas Koš ki nas, Al gis Ba je lis, Al gi-
man tas Žvirgž das ir aš – sė do me ant dvi ra čių ir nu my nė me į Jo niš kio ra jo no par ti jos 
ko mi te tą. 

De ja, nė vie no iš par ti jos sek re to rių ne ra do me. Pa ga liau ir pri ėmi mo ne bu vo me 
pa si pra šę. Bet mes ne nu ri mo me. Taip stip riai už vi rus aist roms, ne mū sų jau nat viš kam 
cha rak te riui bu vo ka pi tu liuo ti. O gaiš ti ne bu vo lai ko. Iš ko mi te to dar buo to jų su ži no-
jo me, kad sek re to rius Ali šaus kas, lai ki nai pa va duo jan tis pir mą jį sek re to rių Ka tei vą, 
ga lė tų bū ti na muo se. Ga vo me jo ad re są. Jis gy ve no vie nas, lyg ir ne tu rė jo šei mos. 
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Nu vy kę bu to du ris ra do me už ra kin tas. Pa bel dę, pa kle bi nę ran ke ną, ėmė me braz din tis 
apie lan gus. Vi du je pa si gir do šur mu lys, ne pa si ten ki ni mo keiks ma žo džiai, bet du ris ati-
da rė. Tarp du ry je pa si ro dė dro bi niais marš ki niais ir il go mis apa ti nė mis kel nė mis dė vin-
tis už si mie go jęs sek re to rius. Nuo jo stip riai dvo kė jau ge ro kai su virš kin tu al ko ho liu. 
Pik to kai pa klau sė, ar de ga kas nors, kad taip ver žia mės, ir kas mes to kie. Pa sa kė me, 
kad no ri me iš spręs ti la bai svar bią mums pro ble mą. Su ži no jęs, kad esa me iš Kriu kų vi-
du ri nės mo kyk los, pa sa kė, kad švie ti mo įstai gas ku ruo ja ant ra sis sek re to rius Bre du lis. 
Pa sa kė me, kad mes jau bu vo me par ti jos ko mi te te ir su ži no jo me, kad pir ma sis sek re to-
rius iš vy kęs, o ant ra sis ser gąs. Ki ti ko mi te to dar buo to jai at si sa kę mus iš klau sy ti. Tai gi 
vir šiau sias ra jo no va das šiuo me tu esąs ji sai. Tei si no si, kad esąs kal vis, pro le ta ras, sa-
va moks lis, bai gęs tik ke tu ris sky rius ir ide o lo gi jos pro ble mų spręs ti ne no rįs. Ka dan gi 
mes nuo pra vi rų du rų nė ne ke ti no me trauk tis, mus vis tik pa kvie tė už ei ti. Pra si dė jo 
ga na ašt rios ir ne ma lo nios de ry bos. Mes sa kė me, kad apie bur žu a zi nę Va sa rio 16-osios 
die nos šven tę su ži no jo me tik iš mo kyk los di rek to riaus ir sa vo šim ta die nio su ja ne sie ja-
me. Ati dė ti nie kaip ne ga li me, nes šven tės sce na ri jus pa ruoš tas, py ra gai iš kep ti, val giai 
pa ga min ti ir kai miš kas alus pa da ry tas. Mū sų tė vai tu rė tų ne ma žus nuos to lius. Gin čas 
už tru ko, nes mes jo kiems įti ki nė ji mams ne pa si da vė me, gra si ni mo mi li ci ja ne pa bū go-
me. Pa reiš kė me, kad, kol ne gau si me lei di mo švęs ti, tol iš jo bu to ne iš ei si me. Pa ga liau 
iki kraš tu ti nu mo įsi utęs, be si keiks no da mas iš rė kė: „Grieb kit kaip šu nys kau lą ir neš ki-
tės!!! El ki tės kaip iš ma no te, bet at sa ko my bė už vis ką ten ka tik jums ir jū sų tė vams“. 
Nuo lan kiai jam dė ko da mi dar pa pra šė me, kad pa skam bin tų mo kyk los di rek to riui. Jau 
ge ro kai su te mus, krykš tau da mi iš džiaugs mo, kad lai mė jo me to kį at kak lų mū šį, net 
ne pa ju to me, kaip par skrie jo me tuos 16 ki lo met rų iki Kriu kų.

Šim ta die nio ry tą ap si lan kė me pas di rek to rių pa kvies ti jį į sun kiai iš ko vo tą šven-
tę. Ėmė me pa sa ko ti apie mū sų lai mė ji mą, bet di rek to rius ne pa no ro iš klau sy ti, tik 
įsak miai pa reiš kė, kad ne no rįs nie ko gir dė ti ir kad šim ta die nio ne bus! Taip ir ne su pra-
to me, ar par ti jos sek re to rius jam pa skam bi no ir apie ką jie kal bė jo si... 

Mū sų šim ta die nio šven tę ruo šė mės švęs ti mies te ly je ne to li mo kyk los. Su si da-
rius to kiai si tu a ci jai, dėl šven tos ra my bės nu ta rė me per si kel ti į ato kes nį vien kie mį. 
Apie pa reikš tą at sa ko my bę mums ir mū sų tė vams nie kam ne sa kė me, nes ga lė jo at si ras-
ti dar dau giau drau di mų. Da rė si la bai įdo mu – tie siog fan tas tiš ka. Vi si ben drak la siai, 
drau ge ir auk lė to jas, vei kė me la bai ak ty viai ir slap tai. Al gis Zuo kas pa siū lė Py le riš kio 
kai me esan čią Mi siaus so dy bą, ku ri bu vo ne to li jo na mų. Ten už te ko vie tos šven ti-
niam sta lui, šo kiams ir žai di mams. Vi si rū pi no mės mais to, gė ri mų, sta lo įran kių, mu zi-
kos in stru men tų ir ki to kių rei ka lin gų da ly kų ne pa ste bi mu nu ga be ni mu. Tuo met bu vo 
la bai daug snie go. Rei kė jo šven tės da ly vius, ypač mo ky to jus, at si vež ti. Pra ver tė ro gės 
su po ra pa kin ky tų ar klių. Tai or ga ni za vo Jo nas Pau ža. 

Švęs ti pra dė jo me va ka re, jau su te mus. Da ly va vo vi si pen kio li ka abi tu rien tų. 
Be mū sų kla sės ved lio, tė vo, auk lė to jo, mo ky to jo ir nuo šir daus drau go Ste po no Gry-
baus ko, su ku riuo be jo kių kom plek sų ir sar ma tos ga lė jo me pa si da lin ti džiaugs mais ir 
ne sėk mė mis, da ly va vo mo ky to jai Ka zi mie ra Si mo nai ty tė, Va le ri ja Ta mu lio ny tė, Re gi-
na Vinkš ne ly tė ir Sta sė Kum py tė. Vis kas vy ko ga na sklan džiai. Bu vo daug įspū džių, 
da li jo mės pra ei ties pri si mi ni mais, abi tū ros eg za mi nų lū kes čiais, at ei ties pla nais ir vil-
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ti mis. Kal bė jo mės apie bū si mas iš leis tu ves. Gro jo me, dai na vo me, de kla ma vo me sa vos 
kū ry bos ei lė raš čius ir vi saip kvai lio jo me iki pat pa ry čių. Švin tant, kad nie kas nie ko 
ne įtar tų, ati džiai ap si dai ry da mi, pa vie niui par si ra do me į sa vo na me lius. Su ta rė me, kad 
jei gu vis kas bus nor ma lu, ry to jaus die ną vėl su si rink si me... 

Ta čiau spė ji mai pa si tvir ti no. Mies te lio gy ven to jai pa ste bė jo, kad pa va ka re mo-
kyk los di rek to rius vaikš ti nė jo po mies te lio gat ves ir už kam pius, kai kur il giau su sto-
da mas ir pa si klau sy da mas. O Va sa rio 16-osios anks tų ry tą pra dė jo iš ei lės lan ky ti 
abi tu rien tų būs tus. Su pran ta ma, kad dau ge lį ra do mie gan čius. Už ėjęs pas ma no nuo-
mo ja mo kam ba rio šei mi nin kus Bal tas ir su ži no jęs, kad dar mie gu, pra šė ne ža din ti. Vos 
jiems iš ėjus, šei mi nin kai tuo jau pat pra ne šė man apie ne lauk tą vi zi tą. Su pra tęs, kad tik-
ri na mi ga li bū ti vi si, pa pra šiau sa vo se se rį Ni jo lę, ku ri mo kė si že mes nė je kla sė je, kad 
ji per spė tų vi sus, ku riuos bus įma no ma. To ji nu lė kė net į Py le riš kio kai mą įspė ti, kad 
su nai kin tų ga li mus šim ta die nio šven tės įkal čius. G. Sa bai tie nės „ben dra bu ty je“ gy ve-
nan tį Jo na Pau žą di rek to rius ra do prie at vers tos kny gos. Mat jo su pra tin ga šei mi nin kė, 
iš gir du si į gre ti mą bu tą pa tai kiu sį tik rin to ją, spė jo mo ki nį pa ža din ti. Onu tę Avi žie ny tę 
di rek to rius ra do be triū sian čią bui ty je. Jo ną Bag do ną – re mon tuo jan tį ra di jo apa ra tą. 
Tik Koš ki ną už ti ko ne sa vo na muo se, bet be tam pan tį akor de o ną pas Al gį Zuo ką...

Ta vi zi ta ci ja, apie ku rios tiks lą di rek to rius ne už si mi nė, įga vo kaž ko kį ne nu sa-
ko mą, kiek ne rim tą at spal vį. Jo nas pa sa ko jo, kad di rek to rius, ra dęs jį prie at vers tos 
kny gos, lyg ir ne ra do kal bos. Šei mi nin kės ir jo te pak lau sęs ar ne šal ta, iš sku bė jo. Po 
ke lių die nų, kai di rek to rius iš nuo gir dų su ži no jo, kad to kia šven tė vis dėl to bu vu si, 
Jo ną iš si kvie tė pa pil do mai ap klau sai ir pa klau sė: „Kaip da bar bus? Iš ei na, kad me la vai 
di rek to riui“. „Ne iš ei na, Di rek to riau“,– pa sa kęs Jo nas. „Jūs pa klau sė te ar ne šal ta, aš at-
sa kiau“. 

Di rek to riaus vi zi to tiks las mums taip ir li ko ne aiš kus: apie tai vė liau jis nei kal-
bė jo, nei ką nors da rė. Tik po to pa ste bi mai at ša lo san ty kiai tarp di rek to riaus ir mū sų 
kla sės mo ki nių. Ge rai, kad mū sų pa žy miams tai ne tu rė jo įta kos...

Tie są pa sa kius, šio kių to kių pro ble mė lių bu vo. Mes nu gir do me, kad po eg za-
mi nų mo kyk lo je ne bus ofi  cia laus bran dos ates ta tų įtei ki mo. Ates ta tus at si im si me mo-
kyk los raš ti nė je, at min čiai pa lik da mi tik sa vo pa ra šė lius. Bet ir nuo to kios ne pa gar bos 
pir mai mo kyk los abi tu rien tų lai dai bu vo me iš gel bė ti. Jo niš kio ra jo no vyk do mo jo ko-
mi te to švie ti mo sky riaus ve dė ju dir bo bu vęs mū sų mo kyk los mo ky to jas Vai du tis Gal-
kus. Aš jam at vi rai, nie ko ne nu ty lė da mas pa pa sa ko jau vis ką. Jis už tik ri no, kad ga li me 
nu rim ti, nes vis ką su tvar ky si ąs. Pa ža dą iš te sė jo. 

Ofi  cia lio ji at si svei ki ni mo su mo kyk la šven tė įvy ko. Ją ve dė ir ates ta tus įtei kė 
pats švie ti mo sky riaus ve dė jas Vai du tis Gal kus. Da ly va vo ne tik vi si mū sų mo kyk los 
mo ky to jai, bet ir švie ti mo sky riaus ins pek to riai, mū sų tė vai, že mes nių jų kla sių at sto-
vai ir net di rek to rius A. Bu kaus kas. 
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1956 m. birželio 28 d. pirmosios laidos abiturientai, jų tėveliai, mokytojai ir svečiai po 
atestatų įteikimo. Nuotrauka iš J. Zinkevičiūtės - rupeikos albumo. autorius nežinomas.

Po to vy ko ir dvi die nas tru ku sios iš leis tu vės. Bet ir vėl ne mo kyk lo je, o Ne meik-
šiuo se pas Jo no Pau žos tė vus. Iš leis tu vė se da ly va vo mū sų tė vai ir kvies ti niai sve čiai: 
dau gu ma mo ky to jų su mū sų auk lė to ju prie ša ky je, švie ti mo sky riaus ve dė jas V. Gal kus 
ir du ins pek to riai. Kvie tė me ir di rek to rių A. Bu kaus ką. Jis pa dė ko jo ir nu ė jo į sa vo 
bu tą, esan tį mo kyk los pa sta te. Ta da aš nu ė jau dar kar tą jį pa kvies ti. Di rek to rius bu vo 
liūd nas ir su aša ro mis aky se pa sa kė, kad pi lie tis Bu kaus kas la bai no rė tų da ly vau ti, bet 
di rek to rius Bu kaus kas da ly vau ti ne ga li... Taip mes jo tuo me tu ir ne su pra to me... 

Su mū sų nu my lė ta Kriu kų vi du ri ne mo kyk la ir bu vu siais mo ky to jais ry šių ne nu-
trau kė me. Bu vo me kvie čia mi ir kiek ga lė da mi da ly vau da vo me reikš min ges nė se šven-
tė se ir ren gi niuo se, su si rink da vo me į pa grin di nius Kriu kų pa ra pi jos at lai dus – Škap-
lier nė lę. Kol bu vo gy vas mū sų ger bia mas ir my li mas auk lė to jas Ste po nas Gry baus kas, 
daž niau su si tik da vo me, pa ben drau da vo me. Kai jis su sir go, gy dy tis at va žia vo pas ma ne 
į Vil nių. Gu lė da mas mir ties pa ta le, sa vo žmo nai pa sa kė, kad bū tų ir ki ta me gy ve ni me 
lai min gas, jei jį pa lai do tų bu vę jo vai kai (auk lė ti niai). Toks bu vo jo pas ku ti nis no ras. 
Jo „vai kai“ jį ne tik lai do jo, bet ir lan ko jo ka pą Jo niš kio ka pi nė se.

Tad to kie pri si mi ni mai apie anuo met au gan čios Kriu kų vi du ri nės mo kyk los 
pir mą ją abi tu rien tų lai dą.
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Vi ja Dzid ra Dū do riū rė, ant ro sios lai dos abi tu rien tė, ak to rė, re ži sie rė

Am ži nai švie sios die nos

trys se se rys Dū do riū tės: Gi ta rū ta, vi ja Dzid ra ir aus ma ai da – 
bu vu sios kriu kų mo kyk los mo ki nės.

Nuo trau ka iš Vi jos Dzid ros al bu mo. Au to rius ne ži no mas 

Dar ne tu rė jau še še rių me tų, ta čiau pri si me nu, kaip 1946-ųjų rug sė jo pa bai go je 
su ma ma pir mą kar tą pra vė rė me Kriu kų mo kyk los du ris. Pen ke riais me tais už ma ne 
vy res nė se suo Aus ma jau bu vo sėk min gai bai gu si pra di nę ir tę sė moks lus to liau. La bai 
no rė jau ei ti kar tu su ja, bet ji pa sa kė, kad „to kių ma žų vai kų mo kyk lo je nė ra“ ir ma nęs 
ne pri ims. Nors moks lo me tai jau bu vo pra si dė ję, vis dėl to mud vi su ma ma į mo kyk lą 
nu ė jo me. Mus pa si ti ko mo ky to ja Ele na Bu čie nė, ku ri man pa si ro dė to kia gra ži, to-
kia ma lo ni... Mo ky to ja ma mai pa sa kė, kad mer gai tė (tai aš) dar la bai ma ža, bet te gul 
vaikš to, kol jai at si bos. Net į die ny ną ma nęs ne įra šė. Ta čiau mo ky tis man ne pa bo do ir 
1957 m. bai giau Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą.

Mo kyk lą lan kė ir jau nė lė se suo Rū ta.
Kaip ir vi siems kriu kie čiams, taip ir mū sų šei mai po ka rio me tai bu vo sun kūs. O 

čia dar 1948 m. mi rė mū sų tė ve lis ir ma žiau sio ji se su tė Ai ja. Tik Ma mos at kak lu mo, 
ge bė ji mo iš gy ven ti, troš ki mo, kad vai kai ga lė tų mo ky tis dė ka au go me ir vi sos trys 
lan kė me mo kyk lą.

Pra ėjus dau giau kaip še šias de šim čiai me tų nuo tų sun kių lai kų, mo kyk los die nų 
pri si mi ni mai iš li ko pa tys švie siau si. Su dė kin gu mu pri si me nu vi sus ma ne mo kiu sius 
mo ky to jus. Pir mo ji mū sų su Aus ma mo ky to ja Ele na Bu čie nė mus mo kė ne tik skai ty-
ti ir ra šy ti, bet ir tai syk lin gai kal bė ti bei my lė ti kny gą. Pa me nu, bai gian tis pa mo kai pra-
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dė da vo skai ty ti įdo mes nę kny gu tę, ku rios tę si nio ne kan triai lauk da vo me ki tą die ną. 
Pa čios mo ky to jos brai žas bu vo la bai gra žus, to dėl daug dė me sio ji sky rė dai ly raš čiui. 
Jei iš ke ver zo da vo me rai des, rei ka lau da vo ra šy ti tol, kol bus gra žiau ir tai syk lin giau. Vy-
res nė se kla sė se mus mo kė taip pat pui kūs mo ky to jai. Su dė kin gu mu pri si me nu kla sės 
auk lė to jas Va le ri ją Ta mu lio ny tę-Ape ra vi čie nę ir Ka zi mie rą Si mo nai ty tę-Le me šo vie-
nę, mie lą ją mo ky to ją Re gi ną Vinkš ne ly tę-Če pu tie nę, Al gį Na ku tį ir vi sus vi sus... Sau 
daž nai pa prie kaiš tau ju, kad ga lė jau ge riau iš mok ti an glų ir ru sų kal bas, nes tu rė jo me 
aukš čiau sio ly gio mo ky to jus Ste fa ni ją Ra man čio nie nę ir An ta ną Ba ra naus ką. 

Daug dė me sio mo kyk lo je bu vo ski ria ma es te ti niam auk lė ji mui. Ne pa skai to-
mis, ne mo ra lais, o kon kre čia veik la. Gi lias tra di ci jas tu rė jo te at ri nis ug dy mas. Kas met 
Nau jų jų me tų pro ga bu vo ren gia mi vai di ni mai. Vai din da vo mo ky to jai, mo ki niai. Mo-
ky to jai rink da vo si N. Ost rov skio, A. Če cho vo, K. Bin kio ir ki tų gar sių au to rių dra mos 
vei ka lus. Mo ky to jai re ži suo da vo mo ki nių vai di ni mus. Tai bu vo pa sa kos (ge riau siai 
pri si me nu „Pe le nę“) ir ki tas tam me tui bū din gas re per tu a ras. Žiū rė ti vai di ni mų su si-
rink da vo vi sas mies te lis.

Te at ri nis ju dė ji mas Kriu kuo se pra si dė jo XX a. pra džio je ir tai sie ja ma su P. Vi-
šins kio, F. Dau gė los, T. Go e sy tės, G. Žem kal nio-Lans ber gio, S. Ven slaus kie nės, B. Žy-
ge lio ir ki tų švie suo lių var dais. Be je, Kriu kuo se mo ky to ja vęs B. Žy ge lis bu vo vie nas 
iš 1930 m. įkur tos Lie tu vos vai kų te at ro drau gi jos, ku ri, de ja, ne il gai eg zis ta vo, ini cia-
to rių. 1989 m. di de lė gru pė vai kų te at ro en tu zias tų at kū rė me šią drau gi ją. 1990–2000 
me tais (vi są de šimt me tį) bu vau šios drau gi jos pir mi nin kė.

1956–1966 m. vai di ni mus re ži sa vo me bei ren gi nius mies te ly je or ga ni za vo me ir 
mes, se se rys Dū do riū tės, vie na po ki tos dir bu sios Kriu kų kul tū ros na muo se. Dra mos 
tra di ci ja ne nu trū ko iki šiol. La bai džiau giau si su ži no ju si, kad 2010 m. Lie tu vos Liau-
dies kul tū ros cen tro Auk so paukš tės no mi na ci ja „Ge riau sias mė gė jų te at ras ir va do-
vas“ ati te ko Jo niš kio ra jo no Kriu kų dra mos te at rui, va do vė Dan guo lė Mu se ju kie nė.92

Esu įsi ti ki nu si, kad ža vus tuo me ti nis te at ri nis gy ve ni mas tu rė jo įta kos man pa-
si ren kant pro fe si ją. 1964 m. bai giau Vil niaus Kul tū ros švie ti mo tech ni ku mo dra mos 
spe cia ly bę, di džiau siu sa vo mo ky to ju te be lai kau te at ro ko ri fė jų Alek san drą Ker na gį. 
Vė liau bai giau Vals ty bi nės Kon ser va to ri jos Klai pė dos fa kul te tus. Sa vo spe cia ly bei esu 
iš ti ki ma jau 50 m. Dar ir da bar dir bu vai kų te at ro stu di jos va do ve vie na me iš Vil niaus 
vai kų ir jau ni mo klu bų.

Jau niau sio ji se suo Rū ta Ska burs kie nė bai gė Šiau lių pe da go gi nį ins ti tu tą (da bar 
uni ver si te tas). 43 pe da go gi nio dar bo me tus ati da vė pa tiems ma žiau siems – pra di nu-
kams. Rū tai su teik ta mo ky to jos me to di nin kės kva li fi  ka ci ja. Ji iš lei do dvi me to di nes 
kny gu tes „Ne pa mirš ki me tos pa mo kos“ ir „Šyp se nė lė“, ku rio se da li ja si il ga me te pe da-
go gi nio dar bo pa tir ti mi. Vi są lai ką gy ve no ir dir bo Šiau liuo se, o da bar pa de da duk ros 
Li nos šei mai au gin ti ma žą jį Te odo rą.

Vy riau sią se se rį Aus mą se nes nie ji kriu kie čiai, ma nau, at si me na ge riau siai. Ji bu-
vo kul tū ros dar buo to ja, spek tak lių re ži sie rė ir ar tis tė, de kla ma to rė, dai ni nin kė, šo kių 

92 No riu pa žy mė ti, kad tiek bū re lio va do vė, tiek be veik vi si ak to riai yra bu vę Kriu kų vi du ri nės mo kyk-
los mo ki niai. O mo ky to jos (ir bu vu sios mo ki nės) Ire na Šle pi kai tė-Ge ce vi čie nė ir Ilo na Gy ly tė – pui kios 
ak to rės (S. Sinkevičienė).
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va do vė ir ga liau siai po etė. Iš au gi no duk rą ir sū nų. Duk ra Vi li ja jos sep ty nias de šimt-
me čio pro ga iš lei do ma mos ei lė raš čių kny gu tę „Aš taip trum pam gy ven ti at ėjau...“ 
Ei da ma 75-uo sius Aus ma iš ėjo ten, iš kur jau nie ka da ne grįž ta ma...

Aš min ty se ci tuo ju se sers Aus mos ei lė raš čio „Lie tu vos pa kraš ty“ pos mą:

Lie tu vos pa kraš ty,
At si rė mus į pil ką jį ke lią,
To kia vie ni ša
Pil ko ru dens va ka rais
Taip ir li ko šir dy
Ta me di nė pil ko ji tro be lė
Ap si kai šius pil kai siais 
Žem čiū gų žie dais...
Kaip gy va se sers po smuo se man iš ky la gim ti nė. Ma no ry šys su ja nu trū ko1985 m. 

mū sų bran giai Ma mai bai gus ne leng vo gy ve ni mo ke lio nę...
Gy ve ni me su ti kau ne ma žai įdo mių žmo nių, ma čiau gra žių vie to vių, ta čiau ly-

gu mų kraš tas ma no gim ti nė Kriu kai – gra žiau si, mie liau si, bū tent čia anks ti ap si spren-
džiau pa suk ti į kul tū ri nę veik lą.

O ko kie bu vo me mes? Ko kia ta mū sų kla sė?
Žiū riu nuo trau kas... 1950 m. mes ket vir to kai... Mū sų 34. Dau giau sia ber niu kai, 

tik 11 mer gai čių. Mo ky to ja Ele na Bu čie nė su kny ga ran ko se. Sun ku pa ti kė ti, bet aš 
la bai ge rai pri si me nu tą fo to gra fa vi mo mo men tą... Vi du ri nę mo kyk lą iš vi sų esan čių 
nuo trau ko je bai gė me tik 6.

1957 m. vi du ri nę mo kyk lą bai gė me 15: vie nuo li ka mer gai čių ir tik ke tu ri vai ki-
nai.

Iš skri do me kaip paukš čiai į vi sas pu ses. Moks lai, šei mų rū pes čiai, nau ji drau gai, 
dar bas, tie siog ne bu vo lai ko su si tik ti. Ta čiau kla sės drau go Ju liaus ne tek tis 2006 m. 
mus vėl su ve dė. Ne te ko me ir Ja ni nos, El vy ros, Ze no no...

Vis dėl to mū sų kla sė yra šau ni! Vio le ta Ra man čio ny tė-Kli ma šaus kie nė – bio lo-
gi jos moks lų dak ta rė, Alek san dra Na vic kai tė – so cia li nių moks lų dak ta rė, o štai tech ni-
kos moks lų ha bi li tuo tas dak ta ras Vla das Avi žie nis ne si liau ja ir da bar kaž ką iš ra di nė ti. 
Vi si ben drak la siai už au go do rais žmo nė mis, ta po pui kiais spe cia lis tais. Vi sus mus vie-
ni ja Kriu kai. 

o štai ir epi lo gas
Ke lias į Žei me lį, mū sų gi mi nės am ži no po il sio vie tą, ei na pro vai kys tės ir anks ty-

vos jau nys tės mies te lį – Kriu kus. Ar tė jant prie Kriu kų, stip riau ima plak ti šir dis, akys 
dai ro si į ša lis, mies te lis pa si kei tęs: ne bė ra baž ny čios, ne bė ra mū sų var ga no na me lio nei 

Nuotraukos autorius – A. Ratkus
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ki to je gat vės pu sė je pa va sa riais gel to nai pra žys tan čio pie nių lau ko... At si ra do nau ji na-
mai, par duo tu vės, gat vės.. Tik rai gra žu. Bet man bran giau si anų die nų Kriu kai.

Pri va žia vus cen trą, Rū tos duk ros Li nu tės pa pra šau: „Su stok, no riu iš lip ti.“ At si-
sto ju ant že mės, kur vaikš čio jau į mo kyk lą, šo kius, dir bau... Ir lyg pa si da rau jau nes nė, 
leng ves nė...

Pa su ka me į ka pi nes. Čia il si si kai ku rie mo ky to jai, kai my nai, drau gai, pa žįs ta-
mi... drau ge su mums jau ne be pa žįs ta mais. Ant ka pų pa de da me po gė lę.

Grįž da mos pra va žiuo ja me pro švie sią re no vuo tą mo kyk lą... Li nu tė su ma ži na 
ma ši nos grei tį... Ir man min ty se su skam ba Sta sio Žli bi no žo džiai: „Li kit švie sios am ži-
nai / jūs, mo kyk los die nos !“

Bi ru tė Ru dy tė-Mor kū nie nė, IV lai dos abi tu rien tė, mo ky to ja

Sau je lė mie lų pri si mi ni mų apie mo kyk lą...

Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą lan kiau 1953–1959 me tais.
Mes, pen ki blauz džiū nie čiai, ap si gy ve no me Kriu kų mies te ly je pas la bai mie lą 

ir rū pes tin gą šei mi nin kę, se nu tę Liu ci ją Ime na vi čie nę. Kas dien iš na mų vaikš čio ti į 
mo kyk lą bu vo to li – 6 km. Vie nas iš tė vų vi sus at vež da vo sek ma die nį va ka re pas šei-
mi nin kę, o šeš ta die nį po pa mo kų ei da vo me pės ti na mo. Vie na me kam ba ry je gy ve no 
kai my nų sū nus Ge di mi nas Umb ra sas ir ma no bro lis Al gi man tas, ki ta me – Ge di mi no 
se suo Te odo ra, ma no ge riau sia drau gė Al do na La du kai tė ir aš. Mums už sie nos – mo-
ky to ja Va le ri ja Ta mu lio ny tė ( da bar Ape ra vi čie nė), vė liau – mo ky to jos Ste fa ni jos Ra-
man čio nie nės vai kai – Vio le ta ir Rimvydas, kar tais pa si lik da vo nak vo ti ir jų ma ma. 
Vi si val gy da vo me prie ben dro sta lo. Mais tą mums ruoš da vo mū sų nuo sta bio ji šei mi-
nin kė. Gy ve no me lyg ben dra bu ty je. Vi si ge rai su ta rė me. 

Po tre jų me tų na me ša lia Ne pri klau so my bės pa min klo bu vo įreng tas mo kyk los 
ben dra bu tis. Iki mo kyk los bai gi mo li kus tre jiems me tams, gy ve nau ja me. Ben dra bu ty-
je bu vo trys kam ba riai, juo se til po16 mo ki nių. Gy ven ti ten bu vo ge ra, sma gu. Mu mis 
rū pi no si bu vęs mo kyk los di rek to rius, ben dra bu čio auk lė to jas An ta nas Bu kaus kas ir 
la bai mie la vi rė ja Fe li ci ja Vai te kū nie nė. Nuo 16 iki 19 val. mo kyk lo je ruoš da vo me 
pa mo kas. Jei pa mo kas pa ruoš da vo me grei čiau, tai li ku sį lai ką su bro liu ko ri do riu je 
žais da vo me sta lo te ni są.

Mo kyk lo je vi są lai ką vi rė įdo mus gy ve ni mas. Mes sten gė mės ak ty viai ja me da-
ly vau ti. Vos at ėju si į šią mo kyk lą, pra dė jau gro ti mo kyk los or kest rė ly je, ku riam va-
do va vo vy res nės kla sės mo ki nys Jo nas Koš ki nas. Jis va do va vo ir mo kyk los cho rui. 
Or kest rė ly je įvai riais in stru men tais gro jo ke le tas ber niu kų, o mes, trys mer gai tės, 
gro jo me gi ta ro mis. Be ma nęs dar gro jo ma no kla sės drau gės Da lia Mi se vi čiū tė ir Sta-
sė Ba ra naus kai tė ( ru sų k. mo ky to jo A. Ba ra naus ko duk ra). Aš iš tik rų jų gi ta ra gro ti 
ne mo kė jau, tik bu vau at min ti nai iš mo kus, ku rias sty gas, ka da ir kur spaus ti. Į or kest-
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rė lį gro ti pri ėmė vi sus tuos, ku rie tu rė jo mu zi kos in stru men tus. Ge riau siai pri si me nu 
vie ną iš or kest rė lio at lie ka mų dai nų – ,,Rie da sau lės ra tas“.

Dai na vo me mo kyk los cho re, šo ko me tau ti nius šo kius. Dar ir da bar au sy se skam-
ba ,,Kal ve lio“ ir „Gy va ta ro“ mu zi ka. Su cho ru ir šo kiais kon cer tuo da vo me ne tik 
mo kyk lo je, bet da ly vau da vo me ir ra jo ni nė se Dai nų šven tė se, ku rios vyk da vo Jo niš kio 
par ke.

Pri si me nu po rą mo kyk lo je pa sta ty tų spek tak lių. Kai mo kiau si 6 kla sė je, te ko ir 
man su vai din ti ant ra pla nį vaid me nį spek tak ly je ,, Ti mū ras ir jo bū rys“. Pa grin di nius 
vaid me nis at li ko šie mo ki niai: Ti mū rą vai di no Al gi man tas Ru dis, jo drau gę Že nią – 
Da lia Mi se vi čiū tė, jos se se rį Ol gą – Ja ni na Zin ke vi čiū tė. Dar pri si me nu vy res nių jų kla-
sių mo ki nių įdo miai su vai din tą spek tak lį „Žal do ky nė“, ku ria me mes, vie nuo lik to kai, 
ne be da ly va vo me, nes stro piai ruo šė mės abi tū ros eg za mi nams.

Daug mo ki nių spor ta vo. Žie mą bu vo ga li ma žais ti sta lo te ni są, o at ši lus orams – 
tin kli nį ir krep ši nį. Mer gai tės krep ši nį žais da vo me tik kū no kul tū ros pa mo kų me tu. 
Lais va lai kiu mes mėg da vo me žais ti tin kli nį. Ber niu kai su už si de gi mu žais da vo krep ši-
nį. Ge riau si mo kyk los krep ši nin kai tuo me tu bu vo Zig mas Ra ma naus kas, Ei mu tis Ba-
je lis, Al gi man tas Ru dis, Ar vy das Ka zu lis, Sta sys Bar ta šius, Jo nas Sū ris, Sta sys Šniuo lis 
ir kt.

Po pu lia riau sia spor to ša ka bu vo sta lo te ni sas. Va ka rais mo kyk lo je prie vie nin te-
lio ža lio jo sta lo nuo lat bū da vo ei lė... Stip ri bu vo mū sų mo kyk los sta lo te ni so ko man-
da. Va žiuo da vo me nak tį siau ru ku trau ki nu ku į Jo niš kį da ly vau ti ra jo ni nė se moks lei vių 
var žy bo se. Šeš tą va lan dą ry to pa sie kę Jo niš kį, dar po rą va lan dų nu snaus da vo me pas 
kū no kul tū ros mo ky to jo Ro mo Bal čiū no tė vu kus ir to kie, ne iš si mie go ję, rung ty niau-
da vo me II vi du ri nės mo kyk los ak tų sa lė je. Mū sų ko man dos ber niu kai – Al gi man tas 
Ru dis, Zig mas Ra ma naus kas ir Al bi nas Ka li naus kas daž-
niau siai lai mė da vo. Mes su Ma ry te Mi se vi čiū te lai mė da vo-
me tik da lį se tų. Bu vo la bai stip ri II vi du ri nės mo kyk los 
te ni si nin kė Eg lė Skri dai lai tė, ku rios mes nie ka da ne įveik-
da vo me. Vi si trys mū sų ber niu kai at sto va vo ra jo nui zo ni-
nė se var žy bo se Šiau liuo se. Ma no bro lis bu vo stip riau sias 
ra jo no te ni si nin kas. 

Jis vė liau žai dė už Kau no že mės ūkio aka de mi ją, tar-
nau da mas ar mi jo je – už Pa bal ti jį. Su te ni su drau gau ja iki 
šiol. Tu ri įsi ren gęs te ni so sa lę, kas dien žai džia va lan dą ir 
il giau...

Ne sve ti mi mums, kai mo vai kams, bu vo ir dvi ra tis, 
nes ru de nį ir pa va sa rį va žiuo da vo me jais į mo kyk lą. To dėl 
ne nuos ta bu, kad mud vi su drau ge Zi ta Bal čiū nai te dvi ra-
čių var žy bo se at sto va vo me mo kyk lai ra jo ne ir ra jo nui Šiau-
liuo se. Mums bu vo su teik tas III jau nių at sky ris, ga vo me po 
ver tin gą do va ną, ku ria nau do juos dar ir da bar.

La bai mė go me po il sio va ka rus. Ta da mes juos va din-
da vo me šo kiais. Jie vyk da vo be veik kiek vie ną šeš ta die nį. 

Nuo trau ko je – a. ru dis 
prie mo kyk los ko ri do riu je 

pa dė to te ni so sta lo.
Nuo trau ka iš B. Ru dy tės-

Mor kū nie nės al bu mo. 
Au to rius ne ži no mas
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Steng da vo mės vi sa da juo se da ly vau ti. Sma giau sias šo kis bū da vo „pol ka su ra gu čiais“, 
nors ją šo kant yra te kę ir „pa si plo ti“ ant grin dų. Sa lės grin dų par ke tas vi sa da bū da vo 
sli dus... Su smul kin da vo me žva kes ir jo mis iš vaš kuo da vo me grin dis. Jei šo kiai bū da vo 
sma gūs, ar tė jant šo kių pa bai gai, ei da vo me pas di rek to rių ,,kau ly ti“, kad leis tų dar va-
lan dą ar dvi il giau pa šok ti. Daž niau siai mū sų pra šy mas iš da lies bū da vo pa ten ki na mas. 
Jei ne, dar il gai vaikš čio da vo me bū re liais pa si šne ku čiuo da mi po mies te lį, ly dė da vo me 
vie ni ki tus. Nuo sta biau sia, kad su mu mis pa si šok ti at ei da vo ne ma žas bū rys mū sų mie-
lų mo ky to jų... Sma giau si šo kiai bū da vo per di dži ą sias šven tes, ka da mo kyk los sa lė je 
šok da vo me kar tu su mies te lio jau ni mu.

La bai ge ra pri si min ti tuos vie ne rius me tus (1957–1958), ka da mo kyk lo je di rek-
to riu mi dir bo is to ri kas Juo zas Par na raus kas. Jis iš mo kė mus punk tu a lu mo, tvar kos, o 
svar biau sia – pir mą kar tą di rek to riaus ini cia ty va iš va žia vo me į eks kur si jas. Ne pa mirš-
ta ma eks kur si ja dvi ra čiais į Run da lės pi lį ir pir mo ji iš vy ka sunk ve ži miu į Baus kę. Ap-
žiū rė jo me ne tik Mū šos ir Ne mu nė lio san ta ko je sto vin čią šve dų pi lį, bet sve čia vo mės 
ir Baus kės vi du ri nė je mo kyk lo je, su žai dė me drau giš kas tin kli nio var žy bas. Pa va sa rį 
sunk ve ži miu va žia vo me į Bir žus. Su si pa ži no me su Bir žų pi lies is to ri ne pra ei ti mi, ėjo-
me il giau siu Lie tu vo je liep tu (525 m.) per Šir ve nos eže rą į Ast ra vą. Pir mą kar tą gy ve-
ni me plau kio jo me eže re val ti mi, ku rią ir kla vo pats di rek to rius, nes nė vie nas nie ka da 
ne bu vo me to da rę. Ber niu kai greit pra mo ko ir kluo ti pa tys... Per vi są ma no mo ky mo si 
mo kyk lo je lai ką dau giau jo kių iš vy kų ne pa me nu. Gal ne bu vo mo ky to jų en tu zias tų, 
o gal ne bu vo trans por to, nes ap lin ki niai ko lū kiai tuo me tu te tu rė jo po 2–3 sunk ve ži-
mius. Jū rą pa ma čiau tik bai gu si mo kyk lą. Bro lis ją pa ma tė daug anks čiau, nes tė tis, 
sunk ve ži mio vai ruo to jas, bu vo jį pa si ė męs į eks kur si ją kar tu su ko lū kie čiais.

Ne ga liu ne pa mi nė ti nuo šir džių sa vo kla sės drau gų. Sep tyn me tę bai gė me 33 mo-
ki niai. Kai ku rie iš vy ko mo ky tis į tech ni ku mus, da lis ne tu rė jo są ly gų to liau mo ky tis. 
Į aš tun tą kla sę su si rin ko me 21, o vi du ri nę bai gė me tik 9. Bu vo me drau giš ki ir vie nin-
gi kaip kumš tis. Ne pa mirš ta mos tris die nas tru ku sios iš leis tu vės, ne si no rė jo iš ei ti iš 
mo kyk los, iš si skir ti. Vi si už au go me do rais žmo nė mis ir ra do me sa vo vie tą gy ve ni me. 
Pa skli do me po vi są Lie tu vą. Re gi na Kup či kai tė ta po bu hal te re, gy ve na Šven čio ny se. 
Ire na Ga ba lai tė už si tar na vo di de lę žmo nių pa gar bą, vi są gy ve ni mą dir bu si fel če re vie-
na me me di ci nos punk te Pa kruo jo ra jo ne. Mes su Da lia Mi se vi čiū te ir Ani ce tu Ra gu liu 
dir bo me pe da go gi nį dar bą. Da lia – me to di nin ke vie na me Šiau lių dar že ly je, Ani ce tas 
pa dė jo mo ki niams „krims ti“ ma te ma ti kos moks lus Ži di kių vi du ri nė je mo kyk lo je, o aš 
il gus me tus dir bau di rek to riaus pa va duo to ja Jo niš kio Ma to Slan čiaus ko gim na zi jo je. 
Kai ku rie ber niu kai pa si rin ko gal įdo mes nes spe cia ly bes. Rai mun das Baikš tys – in-
ži nie riaus, Sta sys Bar ta šius – vais ti nin ko. Jie ta po kau nie čiais. Jo nas Sū ris ir Sta sys 
Ku čins kas di dži ą ją sa vo gy ve ni mo da lį pra lei do jū ro se ir van de ny nuo se. Sta sys il gus 
me tus dir bo lai vo me cha ni ku, o Jo nas – to li mo jo plau kio ji mo ka pi to nu. Abu gy ve na 
Klai pė do je. Kaip sma gu bu vo vi siems su si tik ti prieš ke le tą me tų. Vi si, kaip ir anks čiau, 
bu vo me drau giš ki, pa pras ti, at vi ri, nuo šir dūs. O kal bų ir įspū džių už te ko iki ry to...

Ma nau, kad do rais žmo nė mis ta po me ir gy ve ni me šio to pa sie kė me, nes tu rė jo-
me pui kius tė vus (ku rių dau gu ma il si si Kriu kų ka pi nė se) ir di de lį bū rį pui kių, są ži nin-
gai dir bu sių mo ky to jų, ku rie tuo me tu te tu rė jo tik kny gą, len tą, krei dą ir sa vo bal są... 
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Nie ka da ne pa mir ši me to kių nuo šir džių mo ky to jų, kaip Ka zi mie ra Si mo nai ty tė, Al gis 
Na ku tis, Ste fa ni ja Ra man čio nie nė, An ta nas Vir ši la, Va le ri ja Ape ra vi čie nė, Da nu tė 
Klum by tė, Re gi na Če pu tie nė ir daug ki tų. Be veik vi sus sa vo mo ky to jus ga li me va din-
ti Žmo nė mis iš di džio sios rai dės, nes jie bu vo mū sų gy ve ni mo kel ro dės žvaigž dės, jie 
pa dė jo su si krau ti mums rei ka lin gų ži nių ba ga žą, kar tu su tė vais pa dė jo mums pa žin ti 
ir iš siug dy ti žmo giš ką sias ver ty bes. Ačiū, mie lie ji, Jums vi siems...

4-oji abi tu rien tų lai da mo kyk lo je vėl su si ti ko po 50 me tų. Pir mo je ei lė je iš kai rės: B. Ru dy-
tė-Mor kū nie nė, I. Ga ba lai tė-Čia pie nė, mo ky to ja V. Ape ra vi čie nė, D. Mi se vi čiū tė-Bal tu kie nė, 

Zi ta Bal čiū nai tė-Sū rie nė (kla sės „mar ti“ iš 5-os lai dos).  Ant ro je ei lė je: R. Baikš tis, 
S. Ku čins kas, S. Bar ta šius, A. Ra gu lis, J. Sū ris

mo kyk los ak tų sa lė je, kur tiek val sų su šok ta...
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To ma Zin ke vi čiū tė-La šie nė, mo ky to ja

Nie ko nė ra grei tes nio už me tus

Anot ro mė nų po eto Ovi di jaus, „Ni hil ert an nis ve lo cius“ (Nie ko nė ra grei tes-
nio už me tus). Daug jų, tų me te lių, pra ėjo, kai gy ve no me Kriu kuo se, kai mo kiau si 
Kriu kų sep tyn me tė je, vė liau vi du ri nė je mo kyk lo je. Pri si min ti ma lo nu. 

Ta čiau gy ve ni mas ne bu vo nei so tus, nei links mas. Tik mo kyk la mus my lė jo: 
po pa mo kų lan kyk ko kį tik no ri bū re lį, spor tuok, la vink sa ve. Spor ta vau (krep ši nis, 
tin kli nis, leng vo ji at le ti ka). Sta tė me spek tak lius, vai di no me. Tai bu vo spek tak liai „At-
ža ly nas“, „Krikš to li nė kur pai tė“, „Pet ras Kur me lis“, „Še tau, kad no ri“ ir kt., ku rių 
pa va di ni mų ne be pri si me nu. Mes bu vo me ne blo gi ar tis tai. O ko kios tais lai kais bu vo 
de ko ra ci jos! Pri si me nu spek tak lį, ku rį pa sta tė mo ky to jai. Ža vė jau si mo ky to jos E. Bu-
čie nės vai dy ba.  

Dai na vau an sam bly je (ne il gai te gy va vo), dai na vo me cho re, šo ko me tau ti nius 
šo kius „Sa du tę“, „Gy va ta rą“, „Ieva ro til tą“, „Ke pu ri nę“ ir kt.

De kla ma vo me. Įspū din gai de kla muo da vo ma no kla sės drau gė Vi ja Dū do riū tė, 
ma no se sė Ja ni na Zin ke vi čiū tė. Už iš trau ką apie mo ti nos ran kas (Fa de je vo „Jau no ji 
gvar di ja“) raiš kio jo skai ty mo kon kur se ji lai mė jo an trą vie tą ir do va nų ga vo pa veiks lą. 
Pir mą vie tą lai mė jo vai ki nas, pa si rin kęs iš trau ką at eis ti ne te ma ti ka. 

Ir man te ko ne ma žai de kla muo ti. Aš ir da bar ma tau mus tris, sto vin čius sce no je 
ir de kla muo jan čius A. Mic ke vi čiaus „Kon ra dą Va len ro dą“. Mo ky to ja K. Si mo nai ty tė 
mus pa svei ki no – ge rai pa dek la ma vo me. Gai la, ki tų de kla muo to jų ne pri si me nu. 

Mums va do va vo mo ky to jai O. Kum paus kie nė, G. Au gu ly tė, K. Si mo nai ty tė, 
J. Kum paus kas, net mo ki nys J. Koš ki nas (cho rui). Mo ky to ja O. Kum paus kie nė vis mo-
ky da vo mus, kad šok tu me „leng vai“, ne bū tu me „drim bos“. Ji mo ky da vo šok ti, bu vo 
mie la. O kiek pri si juok da vau, kaip bū da vo links ma re pe ti ci jų me tu. 

Da ly vau da vo me ra jo ni nė se dai nų šven tė se, o 1955 m. iš ko vo jo me tei sę da ly vau-
ti res pub li ki nė je dai nų šven tė je Vil niu je.

Mo ky to ja G. Au gu ly tė bū da vo reik li, kū ry bin ga.
Lauk da vo me tų links mų sa vait ga lių, kai mo kyk lo je vyk da vo šo kiai.
Pri si me nu, pra ne šė ži nią, kad mi rė Sta li nas. Kai ku rie mo ki niai pra dė jo verk ti. 

Ta čiau po mi nė ji mo kaž kas pa klau sė: „Ar bus šo kiai?“. Šo kiai tuo me tu, ma tyt, bu vo 
svar biau... Sa lė bū da vo pil na be si links mi nan čių. Kar tais ma nęs ma ma ne leis da vo į šo-
kius, jei gu ne ida vo ma no vy res nio ji se sė. Ką da ry ti? Po rą kar tų sėk min gai iš šo kau pro 
lan gą ir nu bė gau į mo kyk lą. Kad tik grei čiau į an trą aukš tą, į sa lę! Čia, šio je sa lė je, su 
tė vais su si rink da vo me švęs ti ir Nau juo sius me tus. Or ga ni zuo da vo me links mus kar na-
va lus. Tai gi kul tū ri nis gy ve ni mas ta da, po ka rio me tais, bu vo ak ty vus. Mo kyk la ta po 
mies te lio kul tū ros cen tru, jos veid ro džiu.

Ži no ma, gal ir per daug vi sur da ly vau da vau, ma žai lik da vo lai ko pa mo koms 
ruoš ti. Ta čiau vi sa tai pra ver tė man vė liau, kai dir bau mo kyk lo je.
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No riu dar pri dur ti, kad už tai, jog ta pau li tu a nis te, tu riu bū ti dė kin ga mo ky to jai 
K. Si mo nai ty tei ir mo ky to jui Gruz dui (Ak me nės ra jo nas). Jie iš ug dė ma ny je kū ry biš-
ku mą. Taip pat džiau giuo si, kad ma no pra di nių kla sių mo ky to ja bu vo E. Bu čie nė.

Kriu kuo se vi du ri nės mo kyk los ne bai giau. Iš va žia vo me. Bet gi me tai, pra leis ti 
Kriu kuo se, li ko ma no at min ty. Esant ga li my bei, už su ka me į Kriu kus, ap lan ko me mo-
kyk lą. Gat vė se – ne pa žįs ta mi žmo nės, bet kai nu ei na me į ka pi nes – ten su gu lę tie, su 
ku riais ben drau ta. Te si il si ra my bė je.

Ze no nas Buo žis, ak to rius, re ži sie rius

Pa slap tin ga, iš min tin ga, ne pa mirš ta ma mo kyk los pa ky la

Lie tu viai – po etų tau ta. To dėl lie tu vių te at ras – ir su au gu sių jų pro fe sio na lu sis, 
ir mo kyk los – plė to jo si po etiš ko jo te at ro link. Dar prieš su si ku riant ne pri klau so mai 
Lie tu vai lie tu viš kuo se dra mos vei ka luo se ir sce no se bu vo daug po ezi jos ele men tų. 
Mums, tris de šim tų jų me tų mo ki nu kams, pa ti ko vai din ti po etiš ka kal ba. Ypač mė go-
me fan tas ti nes pa sa kas. Kriu kų pra di nės mo kyk los (Jo niš kio r.) mo ky to jai bu vo tik ri 
mo kyk los te at ro en tu zias tai. Ypač mo ky to ja E. Bu čie nė; ji įvai riom pro gom kū rė vai-
di ni mus. Mo ky to ja my lė jo mus ir sa vo mei lę do va no da vo re pe tuo da ma, kur da ma pa sa-
kas. Per re pe ti ci jas ji tap da vo ne pa pras tai pa ki li, tar si ne že miš ka, ge ra, to dėl mes la bai 
ją ger bė me ir my lė jo me, ja ža vė jo mės.

Ke le tą var snų pur vi nais kai mo šun ke liais, ru dens dar ga nų, lie taus ir vė jo gū sių 
ly di mi, bris da vo me vai din ti. Tė ve liai mus ly dė da vo, ži ba li ne lem pa pa švies da mi ke lią. 
Tuo met mes bū da vo me lai min gi. Net ir per die ną sun kiai dir bę ūkio dar bus mū sų tė-
vai džiaug da vo si ne ma žiau už mus. Vi si drau ge ėjo me į Pa sa ką. Ta da mo kyk los sce na 
mo kė mus do ros, tau ru mo, tie sos, mei lės sa vo tė viš kei, na mams ir, ži no ma, tė vy nei 
Lie tu vai. Tuo met ne tu rė jo me praš mat nių sce nos prie tai sų. Juos at sto da vo mo ky to jos 
pa te fo nas, o iš kil min gais at ve jais – fi s har mo ni ja. 

Vai di nan tie ji su si dur da vo su ki to kio po bū džio pro ble mo mis: pa vyz džiui, kaip 
vai di nant se nį, ku ris vie nas ne pa jė gia iš rau ti ro pės, pa lies ti Ro pės (mer gai tės) del nus, 
pa jus ti jų ši lu mą. Tai bū da vo tie siog dra ma tiš ka pro ble ma. Dar su dė tin giau, kad ma-
no part ne rė Ro pė – Aus ma Šal kaus kai tė (be je, vi siems ge rai ži no mo ra di jo žur na lis to 
Juo zo Šal kaus ko ma ma) – bu vo dai li, ir dau ge lis iš mū sų slap ta jau tė me jai ly riš ką prie-
lan ku mą, to dėl mi nė to ji ap lin ky bė (to kio am žiaus ir dar vie šai!) pri ly go kan čiai. Vis 
dėl to im da vau Aus mą už ran kų... O štai kai ma no se nio vy žos apy va ras už kliu vo už 
grin dy se iš lin du sios vi nies, ir ko ja, kaip sa ko ma, „sta bi li za vo si“, ma niau, kad pra smeg-
siu skra džiai že mės.

Ta čiau ne pra sme gau, sėk min gai įvei kiau Ro pės už si spy ri mą. Taip mo kyk los pa-
ky la tur ti no, plė tė mū sų gy ve ni mo pa tir tį. Tai bu vo mū sų, vai kų, rim tos pro ble mos, 
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ku rių daž nai, anot A. de Sent-Eg ziu pe ri, su au gu sie ji ne su pran ta, ir jiems rei kia vis ką 
iš nau jo aiš kin ti...

Slin ko me tai, ša lį už griu vo ki toks gy ve ni mas. Su au gę žmo nės nu spren dė kur ti 
„pa sa ką“ kas die ny bė je. Kū rė ją mo kyk la, kar tu ir mo kyk los te at ras.

* * *
Pir mo jo so vie ti nio Sei mo rin ki mų kam pa ni jos pro ga mes, ma žie ji mo kyk los 

ar tis tai, at vy ku siems iš Vil niaus sve čiams de kla ma vo me ei lė raš čius. Mo ky to jas lie pė 
man de kla muo ti kiek ga li ma gar siau ir bai giant pa ro dy ti ran ka –

Štai skais čiai rau do na mū sų vė lia va
Bus švie si, lai min ga... ir t. t.
Vis kas ta da man bu vo aiš ku, tik ne su pra tau, ko dėl, ro dant į rau do ną vė lia vą, rei-

kia sa ky ti „mū sų“, ko dėl mo ky to jas J. Bu čas, da bar švie sios at min ties, bu vęs mo kyk los 
ve dė jas, pa aiš ki no sa lei, kad mo ki nys Buo žis yra ne buo žės vai kas, jis tik la bai ge rai 
mo ko si. Tie są sa kant, ne bu vau aš la bai pa žan gus mo ki nys, bet de kla ma vau ne blo gai. 
Kriu kų mies te lis nuo se no lai kė si su au gu sių jų mė gė jiš ko te at ro tra di ci jų, ir vai di ni mai 
vyk da vo daž no kai. Kar tais ne įvyk da vo nu ma ty tą die ną ar nu trūk da vo ne su vai din tas iki 
ga lo, jei gu kas nors iš ar tis tų „pa dau gin da vo“.

Mū sų gy ve ni mas, mo kyk la ir mo kyk los te at ras „da rė ryš kų po sū kį“ kai rėn. Vai-
di ni mų idė ji nį tu ri nį su da rė pio nie riš ka, kom jau nuo liš ka te ma ti ka. 

Lie tu viš ka li te ra tū ra mo kyk los sce no je bu vo kruopš čiai at ren ka ma, vai di no me 
tą, ku ri mū sų pra ei tį ta pė tik juo do mis spal vo mis. Vai di nant Jo niš ky je kaž ko kios šven-
tės pro ga Vie nuo lio „Prie blan do je“, per gir tuok lių epi zo dą, pa gal mo ky to jo re ži sie-
riaus nu ro dy mą tren kiau deg ti nės bu te lį į grin dis, ir jo šu kės pa sie kė pir mą sias žiū-
ro vų ei les. Ga vo me pa sta bų, bet ka dan gi tas veiks mas bu vo idė ji nis, kryp tin gas, t. y. 
„švie sios at ei ties“ var dan, mums at lei do. 

Taip mo kyk los pa ky la ėmė kur ti nau ją „es te ti ką“ – bu te lio šu kė mis.
To kios pje sės kaip „At ža ly nas“, įvai rūs tau tiš ki vaiz de liai („Žy gis į Vil nių“) pra-

ny ko.
Į pa ky lą ver žė si „Prie šus rei kia žu dy ti“, „Ba ro nie nė Gil zėn-Pil zen“, įvai rūs „agit-

bri ga dų“ kup le tai.
Kei tė si ir mū sų, jau nų jų vai di nan čių jų, sa vi jau ta. Mes, pa aug liai, jau tė me kaž ko-

kį de mo niš kai sal dų grio vi mo svai gu lį. Troš ko me sce no je ko vos. Nors ir ant ma žos sce-
nos pa ky los, bet dau žy da mas, nai kin da mas pa si jun ti pra na šes nis, esan tis aukš čiau už 
ki tus. Kaip ma lo nu, kai nuo ta vo jė gos kaž kas pri klau so, ta vęs bi jo, kad ga li kaž ko kią, 
nors ir bu te lio, for mą su griau ti. Ši ne įpras ta, anks čiau ne pa tir ta bū se na mus tie siog 
ke rė jo. Sce no je ne re tai sklei dė si ins tink tai, že mos aist ros... Ap si kumš čia vi mų, riks mo, 
pyk čio, kerš to ir prie var tos mums, jau nie siems, rei kė jo kaip nar ko ti kų. Jau nas, vis kam 
im lias sie las me to diš kai klas tin gai ap val dė ga lin ga „šmėk lų“ sis te ma, ku ri mums bu vo 
dar ne su pran ta ma, bet vi lio jan ti. Mo kyk los sce na ėmė tar si ne be pri klau sy ti mo ky to-
jams, kaip pa tys mo ky to jai ne be pri klau sė sau...
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* * *
Klos tė si ypa tin gi mo kyk los mė gė jiš ko ir pro fe sio na lio jo te at ro san ty kiai. Mū sų 

lie tu viš ki mo kyk lų te at rai so vie ti nės sis te mos mo kyk lų pa vyz džiu pri va lė jo sek ti pro-
fe sio na liai siais. Sto ro se di ser ta ci jo se, ku rias dir bant pe da go gi nį dar bą tek da vo var ty ti 
Mask vos skai tyk lo se, bu vo ra šo ma apie Sta nis lav skio vai dy bos „sis te mą“ ir bū ti nu mą 
ją dieg ti mo kyk lo se. „Sis te ma“ siek ta su jung ti dau gia na cio na li nės vals ty bės mo kyk las, 
pro pa guo ti ru sų dra mą ir ru sų vai dy bos mo kyk lą, ku ri ati ti ko so cia lis ti nio re a liz mo 
rei ka la vi mus. Tik iš im ti niais at ve jais dau giau sia kai mo vie to vė se drą ses ni mo ky to jai 
su ri zi kuo da vo pra ver ti vai kams ply še lį į gė rio, gro žio ir do ros pa sau lį ki to kia dra ma-
tur gi ja. 

So vie tų Ru si jos te at ro is to ri jo je yra be veik de šim ties me tų lai ko tar pis, kai mo-
kyk lo se, net ir pro fe si nio te at ro sce no se, ne bu vo vai di na mos pa sa kos. Jų „iš trė mi mą“ 
ly dė jo ko vin gas šū kis: „Pa sa ką – į pio nie riš ką teis mą!“ So vie tų ide o lo gai ma nė, kad 
pa sa kos he ro jai, ka ra liai ir prin ce sės, ug do vai ko sim pa ti jas mo nar chams. Ta da Ru si jo-
je ypač pa pli to vai di ni mai-žai di mai. Lie tu vo je jie po pu lia rūs iki šiol, nors vai kų te at ro 
is to ri kė L. Špet ra šo, kad žai di mai – tik sce ni nis me to das, su si jęs su es te ti niu epo chos 
po žiū riu, o ne su vai kų te at ro pri gim ti mi .

So vie ti niai Lie tu vos te at rų kri ti kai ret sy kiais pa ra šy da vo apie vai di ni mus vai-
kams, ži no ma, pro fe sio na lių jų, o ne mė gė jų te at rų, ku rių ne mė go, ku riais ne si do mė jo 
ir net pik ti no si. 

So vie ti niai ide o lo gai, su pra tę, kad vi siš kai eli mi nuo ti vai kų te at ro kla si kos – pa-
sa kos – ne pa vyks, rei ka la vo in ter pre tuo ti pa sa kos he ro jus la biau iš blo go sios pu sės. 
Pa vyz džiui, ka ra liai – nu se nę ir kvai li, prin ce sės – pa mai vos ir kap ri zin gos, prin cai – 
aro gan tiš ki lo ve la sai. Taip bu vo pa ra ly žiuo ta es te ti nio auk lė ji mo te at ru sis te ma. Su prie-
šin ti vai ko są mo nė je gė rio ir gro žio są vo kas – bar ba riš kas ak tas. Kas gra žu, tas vai kui 
tu ri bū ti ir ge ra. Gra ži prin ce sė, nuo sta biais žė rin čiais rū bais, yra vai ko ide a las. Kai 
po li ti kai no ri įsi tvir tin ti, nau do ja si ci niš kiau siais me to dais, net vai ko pa sau lį pa ver čia 
ap gai lė ti no mis šu kė mis. Kar tu su pa sa ka nuo pro fe sio na lio jo te at ro ir mo kyk los pa ky-
los bu vo „iš gui tas“ gė ris, gro žis, do ra. Ir da bar sun ku juos iš tos „trem ties“ su grą žin ti. 
Dau ge lis vai kų dra mai at si da vu sių mo ky to jų nu to lo nuo re ži sa vi mo, nes ne įsten gė ir 
ne no rė jo me luo ti. Pro fe sio na lio jo te at ro ir mo kyk li niai vai di ni mai pa su ko psi cho lo gi-
nio bui ti nio te at ro, ku ris ei na pel kė tu, vai kui ne įdo miu ir ne pa trauk liu ke liu, kryp ti-
mi.

Mo kyk los sce na il gi si po etiš ko, pa ki laus, me niš ko žo džio. Bet pro fe sio na lu sis te-
at ras, į ku rį vis dėl to sten gia ma si ly giuo tis, po etiš ki vai di ni mai ir gra žios mū sų po etų 
ei lės ne re tai su lau kia žiū ro vų pa ty čių. Žo dį iš sce nos iš stū mė atū žu si fi  zi nio veiks mo 
ban ga. Žo dis, il gus šimt me čius bu vęs mo kyk los te at ro šir di mi ir pro tu, ta po ne rei ka-
lin gas ir pa že min tas. Mo kyk los pa ky la – be dva sė. Vai di ni muo se, ku rių svar biau sias 
ele men tas – me niš ku mas, ne be li ko trans cen den ti nės, ide a lis ti nės pa sau lė jau tos. Ją pa-
kei tė ag re sy vu sis re a liz mas.

Dva sin giau sių ir me niš kiau sių dra ma tur gų, to kių kaip Vy dū nas, V. My ko lai tis-
Pu ti nas, Mai ro nis, vei ka lai ma žo je mo kyk los sce no je (be je, ir pro fe sio na lio jo te at ro) 
ne bu vo vai di na mi. Gal jos mū sų re ži sie riams ir ne įvei kia mos... <…>
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Iki šiol tra ge di jų „Ka ra lius Ly ras“, „Ham le tas“, „Ro meo ir Džul je ta“ mo kyk los 
sce nos ne įsi leis da vo. 

Mo kyk lai to kie da ly kai ne pa sie kia mi, jai ne rei kia im tis ypač di de lių me no kū-
ri nių, – tei gė so vie ti nė te at ro kri ti ka. Bet, ži no ma, kai ku riuos Va ka rų dra ma tur gus, 
sklei džian čius kos mo po li ti nes pa žiū ras, to le ra vo.

Mes, stu den tai ak to riai, bu vo me ug do mi Gor kio, Če cho vo, Ar bu zo vo, Brech to 
kū ri niais. Ne vai di no me Šeks py ro, So fok lio, Es chi lo, V. My ko lai čio-Pu ti no, Vy dū no. 
Mus „mai ti no“ iš Mask vos ir Le ning ra do at vež tais kū ri niais, ku riais iki šiol „te be mai-
ti na“ Mu zi kos aka de mi jos Te at ro fa kul te to stu den tus. 

Mo kyk los ir ap skri tai mė gė jiš kas te at ras daug grei čiau nei pro fe sio na lu sis at si-
grę žė vei du į Lie tu vą.

Ne ga li ma pa mirš ti, kad ir sun kiais so viet me čio lai kais bu vo val di nin kų, ku riems 
rū pė jo mo kyk los te at ras. To dėl ir šian dien ga li ma di džiuo tis, kad tarp kai my ni nių vals-
ty bių Lie tu vos mė gė jiš kų mo kyk lų te at rų veik la iš si ski ria kū ry biš ku mu, dva sin gu mu 
ir sub ti liom am ži nom do ri nėm ver ty bėm. Šioms nau joms for moms bū ti nas tam tik ras 
pa ty ri mas. Mo kyk los ir mė gė jiš ko ji su au gu sių jų sce na at nau ji na ma. Nu a lin ta mo kyk-
los pa ky la, įkvė pu si lais vės ir pa si ti kė ji mo, pra žy do. 

Per įvai rias mė gė jiš ko te at ro šven tes ma ty ti, kaip ne drą siai mo kyk li nė dra ma 
in teg ruo ja si į kul tū rą ir švie ti mą: mo ky to jai sta to tu ri nin gus, gra žius vai di ni mus. Pa-
ma žu į mo kyk los sce ną grįž ta do ro vė ir po ezi ja. Vėl ta pę sa va ran kiš ki, pa nau do jo me 
tai, ką tu rė jo me su kau pę ir il gai bran di no me. 

* * *
1971-ie ji – mo kyk los te at ro at gi mi mo me tai. Bu vo im ta si žy gių reng ti lie tu vių 

kal bos ir li te ra tū ros mo ky to jus, tu rin čius ant rą ją – mo kyk los te at ro re ži sie riaus – spe-
cia ly bę. 1971 m., neat si klau sus Mask vos, bu vo su rink tas tuo met dar Šiau lių pe da go-
gi nio ins ti tu to (vė liau – kon ser va to ri jos) Klai pė dos fa kul te to li tu a nis tų – mo kyk li nių 
te at ro va do vų kur sas. Šios spe cia ly bės tiks las – pa gy vin ti mo kyk lų gy ve ni mą, sta tant 
li te ra tū ros ir mo kyk los vai di ni mus, ža di nan čius mo ky to jų ir mo ki nių kū ry bi nes ga lias. 
Tai bu vo iš min tin gas su ma ny mas, ku riam įgy ven din ti, kaip ži nia, pri rei kė di džiu lio 
už si spy ri mo ir drą sos.

Pri si me nu pro fe so riaus H. Za bu lio ke lio nes po Mask vos mi nis te ri jas, sie kiant 
gau ti mo kyk los te at ro mo ky mo pla nų „pa lai mi ni mą“. Il gai vars ty tos mi nis te ri jų du rys 
Mask vo je. Pro fe so riaus H. Za bu lio, to me to aukš to jo moks lo mi nist ro, pa stan gos tų 
gelž be to ni nių val di nin kų ne su grau di no. Tik dėl di de lės mū sų Res pub li kos šven tės, 
pa skel bus aukš to idė jiš ku mo tos tą už kul tū ros kles tė ji mą, pro fe so rius ne pa mir šo pa-
si nau do ti ga lin gų sve čių nuo lai du mu, ir mo kyk los te at ro li ki mas bu vo nu spręs tas pa-
lan kiai.

Pra ėjus ne ma žai lai ko, kai šios spe cia ly bės mo ky to jai jau dir bo ir kū rė mo kyk lo-
se, fa kul te tuo se, 1981 m. ko vo 24–25 die no mis bu vo su reng ta mo kyk los te at ro šven-
tė. Iš to li mų Lie tu vos kam pe lių su va žia vo bu vę mū sų mo ki niai su vai di nan čiais sa vo 
auk lė ti niais. Jie pa ro dė daug gro žio, en tu ziaz mo ir nuo šir daus, gai vaus bei pra smin go 
kū ry bos džiaugs mo. 
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Tik spe cia lis tams mask vie čiams ši šven tė pa si ro dė per ma žai ko vin ga, jie pa si ge-
do ryž tin gų Kor čia gi no ir Ko še vo jaus akių. To dėl kai kam po šven tės te ko iš ka ted ros 
„iš lėk ti“ že myn gal va, bet tie fak tai te lie ka is to ri kams kaip ver tin ga or na men ti ka au to-
biog ra fi  jai. 

Šian dien mo kyk los te at ro šven tės mus džiu gi na kū ry biš kai ir me niš kai to bu-
lė jan čiais vai di ni mais. Moks lei vių vai di ni mai vėl po kruo pe ly tę ima ber ti ver ty bes į 
mū sų jau nuo me nės kul tū ros gė rio ir gro žio aruo dus. 

Bau gu, kad jau ėmė plis ti do le riais gun dan ti epi de mi ja, siū lan ti per im ti sve ti-
mas gy ve ni mo bū do ir mo kyk los te at ro tra di ci jas. Mū sų ver gų psi cho lo gi ja ne vi siems 
dar įvei kia ma, ne vi si iš drįs ta kur ti sa va ran kiš kai. Se kė me Ry tų, da bar ėmė me sek ti 
Va ka rų pa vyz džiu. O juk tu ri me kuo pa si džiaug ti ir sa vo kraš te! Lie tu voj dar gy vos mė-
gė jiš ko te at ro tra di ci jos. Te at ras – na cio na li nis me nas. To dėl jį kur ti rei kia pa tiems.93

Re gi na Luk šai tė-Me kie nė, V lai dos abi tu rien tė, gy dy to ja

Mo kyk li niai me tai

Kriu kų mies te lis iš li kęs at min ty je sa vo at lai dais, ku rie su kvies da vo vi sus, kas gy-
vas – se nus ir jau nus – pa ben drau ti, pa si žmo nė ti. Gar sie ji at lai dai vi sa da vyks ta lie pos 
an trą sek ma die nį. Šven tos Mer ge lės Ma ri jos Škap lier nė lės at lai dai nuo pat vai kys tės 
įsi spau dė į mū sų sme ge nų vin gius ir tik riau siai li gi gy ve ni mo pa bai gos liks ne už mirš-
ta mi. Jų me tu daž niau siai ly da vo, bet va sa ros lie tus ne bai sus, – su va žiuo da vo vi sų ap-
lin ki nių kai mų žmo nės.

Su si tin ka se niau be si ma tę gi mi nai čiai ir pa žįs ta mi, pa si mel džia, pa ben drau ja, 
pau lia vo ja. Kai at lai dai bai gia si, pra si de da links mo ji da lis, daž niau siai li gi pa ry čių: 
tė vai su gi mi nai čiais – prie vai šių sta lo, jau ni mas – į šo kius. Net so viet me čiu tos tra-
di ci jos nie kas ne su ge bė jo nei už draus ti, nei su men kin ti. Mies te lis virs da vo di de liu 
triukš min gu mies tu, ku rio cen tre at si ras da vo tur gaus aikš tė, į ku rią su va žiuo da vo anų 
lai kų ūki nin kai, pre kiau jan tys dau giau sia vyš nio mis – juk pats vyš nių me tas. Net ma-
no tė vai, gy ve nę už 7 km nuo mies te lio, prieš at lai dus vi sa da pri sis kin da vo me di nį 
la ga mi ną vyš nių ir, įsi dė ję į ve ži mą, at kak da vo į cen tri nę mies te lio aikš tę. Po pa mal dų 
pre kiau da vo: da lį par duo da vo už sim bo li nę kai ną, dau giau iš da lin da vo pa žįs ta miems 
ir ma žai pa žįs ta miems. Nors žmo nių bū da vo daug, bet ne bū da vo gir dė ti, kad ką bū tų 
su mu šę ar ki taip su ža lo ję. 

Cen tri nė je mies te lio aikš tė je pa grin di nis pa sta tas bu vo mo kyk la, ku ri anais lai-
kais, kai bu vo me aš tun to kai, bu vo tre čio ji pa gal dy dį ir mo ki nių skai čių ra jo ne. Dau-
gu ma mo ki nių į aš tun tą kla sę su si rin ko iš ap lin ki nių ra jo no mo kyk lų. Iš Min dau gių 
sep tyn me tės mo kyk los at vy ko me tri se: Al vi na Ja tu ly tė, Vy tas Ka za kai tis ir aš, Re gi na 
Luk šai tė. Aš tun to kų bu vo me daug, o de šim to je li ko me 22, po ly giai ber niu kų ir mer-
93 Mo kyk la. 1997, nr. 1–2, p. 3–5.
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gai čių. Mū sų auk lė to ja mo ky to ja Re gi na Če pu tie nė bu vo tar si ma ma. Kai at ski rai 
ber niu kams ir mer gai tėms vyk da vo kla sės va lan dė lės, ga lė da vo me nuo šir džiai ir la bai 
at vi rai pa si kal bė ti rū pi mais klau si mais.

Tų pa čių me tų va sa rą mū sų ben drak la sę Sta sę Gar liaus kai tę, ei nan čią iš lau kų, 
ku riuo se ra vė jo bu ro kus, už klu po aud ra ir nu tren kė žai bas. Liū dė jo me dėl jos mir ties, 
daž nai lan ky da vo me ka pą. Tą va sa rą lie pos mė nuo bu vo be ga lo lie tin gas, su žai bais, 
nu ken tė jo daug žmo nių. Vie nuo lik to je kla sė je li ko me 21.

Bu ro kai... Va sa ro mis tiek jau ni mas, tiek pa gy ve nę iš ti sus hek ta rus jų ra vė da vo, 
nes ko lū kiuo se tė vams bū da vo už dė tos nor mos. Ra vė da vo me ir sau lei ke pi nant, ir 
lie tui ly jant, kad tik grei čiau, nors už sun kų dar bą ne kaž ką gau da vo me – ke lis ki log-
ra mus cuk raus ar ke lio li ka rub lių. Kai kas va žiuo da vo ra vė ti į Lat vi ją, nes ten dau giau 
mo kė da vo.

1959 m. De šim to kės mer gai tės su sa vo kla sės auk lė to ja R. Če pu tie ne ir ber niu kai.
Nuo trau ka iš R. Luk šai tės-Me kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

Mū sų kla sė bu vo pa va din ta ga my bi ne ir, bai gę mo kyk lą, tu rė jo me dve jus me tus 
pa dir bė ti ko lū ky je. Net na mu kai gy ven ti bu vo nu ma ty ti. Rei kė jo pi gios dar bo jė gos. 
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Mū sų auk lė to ja E. Žvir dždie nė, ra šy da ma cha rak te ris ti kas, kiek vie nam tu rė jo įra šy ti 
lyg ir nu krei pi mą. Pa vyz džiui, man bu vo įra šy ta: vai kiš ka, nai vi, tu rė tų pa dir bė ti ga my-
bo je, kad su bręs tų. Nuo tos prie vo lės bu vo at leis ti tik trys mo ki niai: Jo nas Kup či kas 
dėl li gos, Pet ras Bart ke vi čius ir Da nu tė Ra mo nai tė, nes la bai ge rai mo kė si. Bet, at ėjus 
ru de niui, mū sų nė vie no ne li ko. Mo ky to jai bu vo to kie pro tin gi, kad per daug ne agi ta-
vo.Vi si iš si skirs tė me sa vais ke liais, prieš tai už su kę į mo kyk lą per ra šy ti cha rak te ris ti kų. 
Jų rei kė jo tiems, ku rie ruo šė si mo ky tis. Cha rak te ris ti kos be var go bu vo per ra šo mos.

Mo kyk la bu vo mū sų šven to vė. Jei gu paiš dy kau da vo me ar „pri si dirb da vo me“, nė 
vie nas ne drįs da vo prieš ta rau ti ar gin čy tis. Pri si me nu, ma te ma ti kos mo ky to jui Al gir dui 
Na ku čiui per Pe le nų die ną kaž kas už švar ko dir žo už ka bi no pe le nų mai še lį. Kai jis 
nu ė jo į mo ky to jų kam ba rį, tuoj pas mus į kla sę už ėjo mo kyk los di rek to rius An ta nas 
Bu kaus kas klaus ti, kas taip pa da rė.Vi si ty lė jo lyg ža do ne te kę: taip ir li ko ne ži no mas 
tas, ku ris už to kią „veik lą“ ga lė jo nu ken tė ti. 

Li te ra tū ros mo ky to ja Ka zė Si mo nai ty tė bu vo be ga lo griež ta, bet už tat per sto ja-
muo sius eg za mi nus iš lie tu vių kal bos nė vie nas ne su klu po.

Pri si me nu die ną, kai iš Jo niš kio raj ko mo at va žia vo at sto vai agi tuo ti mū sų sto ti į 
kom jau ni mą. Kal bė jo, ko kie bū si me šau nūs, kad vi si ke liai bus at vi ri moks lui, dar bui 
ir t. t. Mo kyk lai bu vo įsa ky ta or ga ni zuo ti trans por tą ir vi są kla sę at vež ti į raj ko mą tai 
ce re mo ni jai. Bu vo pa sa ky ta, jei gu kas prie šin sis, tai mo kyk lą gal ir baigs, bet to liau 
mo ky tis ka žin ar ga lės. Ki tą die ną vi sus kaip avi nus su so di no į sunk ve ži mį ir iš ve žė į 
Jo niš kį. Ko kia mo ky to ja mus ly dė jo, ne pa me nu, bet ji nie ko ne kal bė jo ir ne agi ta vo. 
O mums bu vo bai su. Raj ko mo sek re to rius pra ve dė in struk ta žą, po prie sai kos pri se gė 
kom jau ni mo žen kle lius ir įtei kė bi lie tus. Mes ty lė jo me, jau tė mės kaip ne sa vi, bet jau 
kom jau nuo liai...

Pri si me nu, kaip kom jau nuo liams bu vo drau džia ma ei ti į baž ny čią. Kaip gi ne isi, 
juk tė vai tą ti kė ji mą nuo ma žens įskie pi jo. Per vi sas šven tes ei da vo me. Vie ną pa va sa rio 
po pie tę mums su si ruo šus į va ka ri nes pa mal das (bu vo me koks še še tas), kaž kas įspė jo, 
kad esa me se ka mi. Su lin do me į špi to lę, ku ri bu vo prieš baž ny čią. Bo bu tė lie pė pa lauk-
ti, pa ti iš ėjo ap si dai ry ti, po to mus po vie ną pro šo ni nes du ris įve dė į baž ny čią. Mo ky-
to ja, ne pri si me nu ku ri, sto vė jo prie pa grin di nių du rų. Mes ma nė me, kad ją ap ga vo me. 
Ga li ma bu vo su pras ti ir mo ky to ją, juk jai bu vo įsa ky ta sek ti. Gal ji mus ir ma tė, juk 
žmo nių bu vo ne daug, bet... „ne ma tė...“

Mo ky to jai bu vo nuo sta būs. Ne gir dė da vo me jo kių in tri gų, ap kal bų, nors mes, 
vai kai, ap ta ri nė da vo me, kas su kuo drau gau ja, su si ti ki nė ja. Ži no jo me, kad mo kyk los 
di rek to rius A. Če pu tis ne abe jin gas mū sų fi  zi kos mo ky to jai Re gi nai Vinkš ne ly tei. Ne-
tru kus ji ta po Če pu tie ne.

Po šo kių mo kyk lo je mes mėg da vo me pa kla jo ti po miš ką, po ka pi nes. Kar tą, žie-
mą, ber nio kai, ap si siau tę bal to mis pa klo dė mis, už si de gę žva kes, iš lin do iš už ka pi nių 
tvo ros, kai mū sų, mer gai čių, pul ke lis ėjo ke liu pro ka pi nes. Kiek bai mės įva rė! Klyk-
da mos iš si bė gio jo me.

Po pas ku ti nio skam bu čio taip ne si no rė jo skirs ty tis... Juk ne ži nia, kas lau kia at ei-
ty je. Ma tyt, mes iš tik ro bu vo me ne sa va ran kiš ki, dar ne su bren dę. Il gai tą die ną vaikš-
čio jo me po apy lin kes, fo to gra fa vo mės, juo ka vo me, po to at ėjo me į kla sę. Pas ku ti nį kart 
su skam bo skam bu tis, ir pir mo kė liai, su gė lė mis įbė gę į kla sę, po vie ną pro pa ra di nes 
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du ris iš ve dė vi siems lai kams. Ir šian dien pri si me nu ma žą Dan gu tės Ado mai ty tės ran ke-
lę sa vo jo je, nors pro aša ras nie ko ne ma čiau. Mer gai tės be veik vi sos ver kė, o ber nio kai 
ėjo ne kal būs, su si mąs tę, nu si mi nę. Taip vi siems lai kams pa li ko me sa vo mie lą ją mo kyk-
lą ir iš ėjo me į gy ve ni mą...

1958 m. Be ne dik to med ve de vo iš leis tu vės į ar mi ją (sė di ant ras iš de ši nės).
Nuo trau ka iš R. Luk šai tės-Me kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

2010 m. lie pos 12 d. su si ti ko me po 50-ies me tų. Grei tai pra bė gęs lai kas at min-
ty je iš try nė ne vie ną pra ei ties aki mir ką, ta čiau li ko ne iš dil do mas šir dies šauks mas vėl 
su grįž ti į vai kys tę, į ne rū pes tin gus mo kyk li nius me tus, pa jus ti tų lai kų dva sią, pa žvelg-
ti vie nam į ki tą ki to mis aki mis. Ne nuos ta bu, kad sun kiai at pa ži no me vie ni ki tus. Ki tų 
nie ka da jau ir ne be pa ma ty si me...

po pas ku ti nio skam bu čio. ant per ski lu sio gluos nio, au gu sio prie mo kyk los...
Nuo trau ka iš R. Luk šai tės-Me kie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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Pet ras Bart ke vi čius, V lai dos abi tu rien tas, in ži nie rius

Tru pu tis at si mi ni mų (1953–1958 m.)

Kriu kai. Man vai kys tė je šis var das sie jo si su ke lio nė mis į baž ny čią, kai ma ma 
mus, ba sa ko jus, lau kų ke liu kais, pa grio viais, pa miš kėm iš si ves da vo į vieš ke lį, ve dan tį 
į mies te lį. Pra ėję Kriu kų miš ką ir pa ma tę mies te lio sto gus ir baž ny čios bokš tą, nu si va-
ly da vo me į ra so tą žo lę ko jas ir ap si au da vo me ba tu kus. Mies te ly je mus, vai kus, au gan-
čius ato kia me vien kie my je, ste bi no su si spau dę vie nas prie ki to na mai ir ve ži mų ra tų 
bil de sys, kai jie rie dė da vo lau ko ak me ni mis grįs to mis gat vė mis. Tuo me tu tai bu vo 
to li miau sios iš vy kos iš na mų...

Pra bė go pir ma sis gy ve ni mo de šimt me tis ir aš, bai gęs Blauz džiū nuo se pra di nę 
mo kyk lą, at ėjau į penk tą ją kla sę be si ku rian čio je Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je – 1953 
me tais jo je jau bu vo aš tun to ji ir de vin to ji kla sės. Da bar net keis ta pa gal vo jus, kaip tais 
sun kiais ir ne ra miais po ka rio me tais iš ap lin ki nių ke tu rių pra di nių ir Kriu kų sep tyn me-
tės į penk tą ją kla sę su si rin ko net 55 mo ki niai, ir pir mą kar tą mo kyk los is to ri jo je te ko 
su da ry ti dvi pa ra le li nes kla ses.

Iš vy res nės kar tos mo ky to jų mo kyk lo je daug me tų dir bo an glų kal bos ir fi  zi-
kos mo ky to ja Ste fa Ra man čio nie nė, dar ca ro lai kus me nan tis ru sų kal bos mo ky to jas 
Sta sys Ba ra naus kas, pra di nių kla sių mo ky to ja Ele na Bu čie nė. Ta čiau kiek vie nam, tuo 
lai ko tar piu gy ve nu siam ar be si mo kiu siam Kriu kuo se, vi sam gy ve ni mui at min ty je iš li-
ko mo ky to jo Juo zo Bu čo pa veiks las. Mo kyk los ve te ra nas, pla čio je apy lin kė je ži no mas 
švie suo lis. Mo ki nius jis gąs din da vo sa vo reik lu mu ir tuo pat me tu trauk da vo prie sa vęs 
aud rin gu tem pe ra men tu ir pa si šven ti mu mo ky to jo dar bui. Be jo neap si ei da vo nė vie-
nas ren gi nys mo kyk lo je, nė vie na šven tė mies te ly je. Ne pai sy da mas gar baus am žiaus, 
mo ky to jas Bu čas ne si var žy da vo pa si ro dy ti ir šo kių sa lė je, ir spor to aikš te lė je.

At ėję į penk tą ją kla sę, su ti ko me jau po ka rio me tais pra dė ju sius dirb ti mo ky to-
jus: lie tu vių kal bos mo ky to ją Ka zi mie rą Si mo nai ty tę (vė liau daug me tų dir bo Smil-
giuo se, Pa ne vė žio ra jo ne), ma te ma ti kę Al do ną Mik šy tę-Gal kie nę (ki tais me tais iš si kė-
lė į Jo niš kį), mu zi kos ir dai na vi mo mo ky to ją Ge nę Au gu ly tę, gam tos mo ky to ją Al do-
ną Ja sai ty tę ir vi sam gy ve ni mui Kriu kuo se ap si sto ju sią gam tos ir ge og ra fi  jos mo ky to ją 
Va le ri ją Ta mu lio ny tę-Ape ra vi čie nę.

Tais pa čiais 1953 me tais į Kriu kus at vy ko dirb ti di rek to rius An ta nas Bu kaus kas, 
pra di nių kla sių mo ky to jas Ed var das Sau lai tis. Jau pra si dė jus moks lo me tams at vy ko 
mū sų kla sės va do vas – jau nas ru sų kal bos mo ky to jas Vai du tis Gal kus (vė liau daug me-
tų dir bęs Jo niš kio ra jo no švie ti mo sky riaus ve dė ju).

Vė les niais me tais mo kyk los ko lek ty vas kei tė si: vie ni iš vyk da vo ki tur, ki ti at vyk-
da vo. Vie ni at vy kę pa si lik da vo il gam, ki ti ding da vo po me tų ar dve jų. Tik me tus 
Kriu kuo se dir bo, bet ge rai įsi mi nė mu zi kos ir pie ši mo mo ky to jas Ksa ve ras Ma žei ka, 
vy ras ir žmo na mo ky to jai Ja siū nai, fi  zi nio la vi ni mo mo ky to jas Ste po nas Gry baus kas, 
ge og ra fi  jos mo ky to ja J. Ka man taus kai tė (vy res nė se kla sė se ma te ma ti ką dės tė jos ben-
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dra pa var dė, bet ta da neiš si aiš ki nom ar jos gi mi nai tės94). Po ke le tą me tų dir bo ru sų 
kal bos mo ky to ja Ma ri ja Gurs ky tė, an glų kal bos mo ky to ja Sta sė Kum py tė-Gon tie nė, 
ma te ma ti kas A. Na ku tis.

Vi sam gy ve ni mui Kriu kuo se ap si sto jo fi  zi kos mo ky to ja Re gi na Vinkš ne ly tė-
Če pu tie nė bei kiek vė liau at vy kęs ir jos vy ru ta pęs mo kyk los di rek to rius An ta nas 
Če pu tis. Il gus me tus čia gy ve no ir dir bo mo ky to jų S. ir A. Vir ši lų šei ma, bio lo gi jos 
mo ky to ja D. Šim ku vie nė, is to ri jos mo ky to ja S. Ado mai tie nė.

Pa laips niui su si pa ži no me ir su ki tais ma ža me mies te ly je svar biais as me ni mis. 
Gat vė je su ti kę at pa žin da vo me daug me tų Kriu kų am bu la to ri jo je dir bu sią gy dy to ją 
A. Gliau de ly tę-Vo sy lie nę, paš te dir bu sius V. ir P. Sek mo kus, ko o pe ra ty vo par duo tu vė-
je be si dar ba vu sius Po vi lio nius. 

Ka dan gi be veik kiek vie ną ru de nį moks lei viai tal ki nin kau da vo ko lū ky je, su si pa-
žin da vo me su bri ga di nin kais, skirs čiu siais dar bus, ir sunk ve ži mių vai ruo to jais, ku rie, 
ne bi jo da mi at sa ko my bės, mus vež da vo į dar bą sta čius at vi ra me sunk ve ži mio kė bu le. 
Ko lū kio pir mi nin kai, ma tyt, daž nai keis da vo si, nes da bar ne be at si me nu nė vie no pa-
var dės.

Da bar, va žiuo jant per Kriu kus, su si da ro įspū dis, kad mies te lis pa si trau kė iš sa vo 
se no sios vie tos. Cen tre, kur da bar įreng ti ža li plo tai, pri sis pau dę vie nas prie ki to sto vė-
jo dar prieš ka rą žy dų sta ty ti na mai. 

Se no sio se gat vė se ne be li ko me di nių ir kai ku rių mū ri nių pa sta tų. Di de lis gy-
ve na mų jų na mų kvar ta las at si ra do ten, kur bu vo ga nyk los, dar žai ir spor to aikš ty nas, 
ku riuo nau do jo mės per fi  zi nio la vi ni mo pa mo kas. Kriu kai at si nau ji no, tik gai la, kad 
at si nau jin da mi Lie tu vos mies te liai su pa na šė jo, pra ra do sa vo iš skir ti nu mą.

Apie vė les nį lai ko tar pį iki man iš vyks tant iš Kriu kų 1960 me tais, ge riau už 
bu vu sią mū sų mo ky to ją, Šiau lių uni ver si te to pro fe so rę Da nu tę Klum by tę, tik rai ne pa-
ra šy siu.

94 Pus se se rės.
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se no jo mies te lio gat vės. Žvilgs nis nuo pom pos...
Nuo trau kų au to rius – a. rat kus.

p. s. Štai ir vi si pri si mi ni mai apie mū sų mo kyk lą, ku riuos mums at siun tė. 
ma nau, kad jie ne tu rė tų pa bai gos, jei gu pa ra šy tų vi si, ku rie ker ti nius sa vo 

gy ve ni mo ak me nis su dė jo bū tent šio je mo kyk lo je. ir ga li bū ti, kad ne vi si pri si mi-
ni mai bū tų švie sūs... Juk mo kyk lo je la bai svar būs tar pu sa vio san ty kiai: čia vie nu 
me tu ben drau ja ke li šim tai as me ny bių, su bren du sių ir dar la bai glež nų... Bū čiau 
nai vi teig da ma, kad nie ka da ne klys ta nei mo ky to jai, nei mo ki niai, nei jų tė ve liai. 
tik ge bė ji mas pa čiam sau pri si pa žin ti su kly dus ga li to bu lin ti tar pu sa vio san ty-
kius. ir mo kė ji mas ne ne šio ti už an ty je ak me nu kų... Na, o tai, kas bu vo gra žu ir 
ge ra, il gam nu sė da at min ty je. ir bū na taip ge ra pa brai džio ti to je ge ru mo pie vo je, 
pil no je gel to nų sau lu čių...
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Ir jie mo kė si mū sų mo kyk lo je95 

Tik ne sa kyk,
kad ma nęs ne pa žįs ti.
Ran kos mes, ran kos,
iš ties tos su si ti ki mui.
Švie sa mes, ku rią
tu ri me gar siai iš tar ti.

Just. Mar cin ke vi čius

alek saN Dras DamB raus kas – aDo mas JakŠ tas (1860–1938)

XIX a. pa bai go je dau ge lį me tų Kriu kų pa ra pi jo je kle bo na vo ku ni gas Sta nis lo vas 
Damb raus kas. Jis tu rė jo bro lį, ku ris gy ve no Ku ro ny se (da bar ti nia me Kė dai nių ra jo ne). 
Bro lio šei ma bu vo ka ra liš kie ji vals tie čiai, pa ly gin ti pa si tu rin tys ūki nin kai, tu rė jo 20 
ha že mės. Kar tą vie šė da mas bro lio šei mo je, A. Damb raus kas pa ste bė jo, kad jo sū nus 
Alek san dras – ga bus ber niu kas. Dė dė pa si ė mė jį pas sa ve ir lei do mo ky tis į Kriu kų 
val di nę liau dies mo kyk lė lę, ku rią jis bai gė1872 m. ir tais pa čiais me tais įsto jo į Šiau lių 
gim na zi jos pir mą ją kla sę. 

Gim na zi jo je jis daug ir stro piai mo kė si. „Vaiž gan to žo džiais ta riant, kny gos ir 
moks lai ta po vie na ti niai Alek san dro prie te liai, jo mei lė ir bū ti ny bė“96. Gim na zi jo je jis 
pa mė go ir po ezi ją, ir fi  lo so fi  ją, ir ma te ma ti ką.

95 Me džia gą šiam sky re liui su rink ti pa dė jo mo ky to ja va le ri ja ape ra vi čie nė.
96 Straips nis pa ruoš tas pa gal „Lie tu vių li te ra tū ros is to ri ją, XIX a.“, Lie tu vių li te ra tū ros ir tau to sa kos ins ti tu-
tas, 2001 m.
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1880 m. A. Damb raus kas įsto jo į Pe ter bur go uni ver si te to Fi zi kos ir ma te ma ti-
kos fa kul te tą. Ta čiau 1881 m. pa li ko uni ver si te tą ir įsto jo į Že mai čių ku ni gų se mi na ri-
ją Kau ne. Stu di jos se kė si ge rai. Jis įsi jun gė į lie tu vių tau ti nį ju dė ji mą.

Kaip ga bus stu den tas bu vo pa siųs tas į Ro mos ka ta li kų dva si nę se mi na ri ją Pe ter-
bur ge. Moks lus bai gė te olo gi jos ma gist ro laips niu ir 1888 m. bu vo įšven tin tas ku ni gu. 
Bu vo pa skir tas Pa ne vė žio re a li nės gim na zi jos ka pe lio nu. Ta čiau po pus me čio dėl to, 
kad drau dė mo ki niams mels tis už ca rą cerk vė je, 1889 m. iš trem tas į Nov go ro do gu ber-
ni ją, kur iš bu vo pen ke rius me tus.

Grį žęs iš trem ties, dir bo Kau ne, dės tė Že mai čių ku ni gų se mi na ri jo je, Pe ter bur-
go kil min gų jų mer ge lių ins ti tu te.

1906 m. A. Damb raus kas va do va vo spau dos lei di mo ir pre ky bos or ga ni za ci jai, 
ku ri iki jo mir ties iš lei do 690 kny gų. Ši drau gi ja lei do ir de vy nių pa va di ni mų laik raš-
čius ir žur na lus. Pats Damb raus kas re da ga vo Drau gi ją.

Damb raus ką kar tu su Mai ro niu ir P. Ja nu še vi čium už nuo pel nus baž ny čiai ir 
tau tai pa kė lė į pre la tus.

Pra si dė jus Pir mam pa sau li niam ka rui, A. Damb raus kas vie tos ka ri nio gu ber na to-
riaus V. Gri gor je vo spren di mu kaip pa vo jin gas ele men tas iš trem tas iš Kau no. Dau giau 
nei me tus gy ve no Vil niu je. Už nuo pel nus moks lui Lie tu vos uni ver si te tas 1922 m. su-
tei kė jam gar bės pro fe so riaus var dą, Te olo gi jos ir fi  lo so fi  jos fa kul te tas 1926 m. iš rin ko 
jį gar bės pro fe so rium, Gam tos ir ma te ma ti kos fa kul te tas 1929 m. su tei kė jam ma te ma-
ti kos gar bės dak ta ro laips nį, o Hu ma ni ta ri nių moks lų fa kul te tas – fi  lo so fi  jos dak ta ro 
gar bės laips nį. Ypač di de li jo nuo pel nai Lie tu vos at ei ti nin ki jai. Damb raus kas bu vo vie-
nas iš Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos kū rė jų, o nuo 1926 m. iki mir ties – ir jos 
pir mi nin kas. 1933 m. vi suo ti nia me aka de mi jos  su va žia vi me pa kel tas į aka de mi kus. 

Kaip ma to me, Damb raus kas bu vo ku ni gas eru di tas, reiš kę sis dau ge ly je moks lo 
sri čių. Jis ir blai vi nin kas, ir po li ti kas, ir pub li cis tas, ir tau ti nin kas, ir te olo gas, ir po etas, 
ir ma te ma ti kas, ir fi  lo so fas, ir kri ti kas, ir re dak to rius, ir lei dė jas. Bu vo la bai darbš tus, 
tvar kin gas, prin ci pin gas, bet kuk lus ir pa pras tas. Ben dra vo su Mai ro niu, daž nai vaikš-
čio da vo Put vins kio gat ve, šne kė da vo si, dis ku tuo da vo. 

Ei lė raš čius jis pa si ra šy da vo Ado mo Jakš to sla py var džiu. Iš vi so iš lei do ke tu rias 
po ezi jos kny gas: „Dai nų skry ne lė“ (1894), „Nak ties ma ty mai“ (1906), „Ru dens ai dai“ 
(1911), „Ly ri ka“ (1930) bei tris ori gi na lių bei vers ti nių hu mo ris ti nių ap sa ky mų, vaiz-
de lių, fel je to nų bei straips nių rin ki nius. Ver tin giau sia jo kū ry bos da lis yra sa ty ros. 
A. Jakš tas bu vo tau ti nio at gi mi mo po etas. Iš ko vo jus ne pri klau so my bę, A. Jakš tas ra gi-
na ją sau go ti ir gin ti.

Alek san dras Damb raus kas mi rė1938 m. va sa rio 14 d. Kau ne. Mi nist rų ka bi ne to 
nu ta ri mu, kaip di džiai nu si pel nęs lie tu vių tau tai, pa lai do tas prie Kau no Ka ted ros ba zi-
li kos sie nos. Ki to je Ka ted ros pu sė je pa lai do tas Mai ro nis.
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lau ry Nas lo pas (1878–1953)

Lau ry nas Lo pas gi mė 1878 m. Šiau lių ap skri ty je, Jo niš kio vals čiu je, Kriu kų 
apy lin kė je, Dva re liš kių kai me vals tie čių šei mo je. Lau ry nui bu vo sep ty ne ri, kai mi rė 
jo tė vas. Iki ke tu rio li kos me tų jis pie me na vo, kar tu baig da mas Kriu kų ke tu rių sky rių 
ru siš ką pra di nę mo kyk lą.97

Jo vai kys tės lai kais Kriu kų pa ra pi jo je bu vo tik vie nas žmo gus, ku ris su ge bė jo 
iš Ame ri kos gi mi nėms siun čia mus laiš kus per skai ty ti ir į juos at sa ky ti. Lau ry nas la bai 
no rė jo mo ky tis to liau. Ap ka bi nęs mo ti nos ke lius, mal da vo leis ti mo ky tis į Jel ga vos 
(Min tau jos) gim na zi ją. Iš pra šė. Bai gęs ją, įsto jo į Kau no dva si nę ku ni gų se mi na ri ją, 
iš ku rios 1904 m. iš ėjo, at si sa ky da mas šven ti ni mų, ne pri tar da mas to me to baž ny ti nei 
len ki ni mo po li ti kai ir pa si pik ti nęs per Ši lu vos at lai dus pa ste bė tu kai ku rių ku ni gų ne-
są ži nin gu mu dėl ben dros ka sos. Tais pa čiais me tais įsto jo į Jur je vo (Dor pa to, da bar 
Tar tu) ve te ri na ri nės me di ci nos ins ti tu tą.

1906 m. bu vo iš rink tas į Vals ty bės dū mą nuo Kau no gu ber ni jos vals tie čių są jun-
gos kaip vie nas iš sep ty nių Lie tu vos at sto vų. Dėl prie šiš ku mo ca ro val džiai po 72 die-
nų pir mo ji dū ma bu vo pa leis ta. No rė da mas su kaup ti lė šų stu di joms, ku rį lai ką dir bo 
fo to atel jė Pet rog ra de, taip pat re mon ta vo laik ro džius.

Nuo 1909 m. tę sė moks lą Dor pa to uni ver si te te, ku rį su pa gy ri mu bai gė 1911 m. 
Stu di jų lai kais ver tė si pri va čio mis pa mo ko mis, fo to gra fa vo, tai sė laik ro džius, ka dan gi 
ma te ria li nės pa ra mos iš nie kur ne ga vo. Per atos to gas da ly va vo gim ta ja me kraš te ren gia-
muo se lie tu viš kuo se va ka ruo se. 

Bai gęs moks lus dėl bu vu sios an ti ka ri nės veik los ne ga lė jo gau ti val diš kos tar ny-
bos. Su ti kus gu ber na to riui, 1912 m. ap si gy ve no Jo niš ky je ir dir bo pri va čios prak ti kos 
ve te ri na ri jos gy dy to ju. Pir mo jo pa sau li nio ka ro me tu bu vo mo bi li zuo tas į ca ri nę ar-
mi ją ir tar na vo ket vir to sios ar mi jos vy riau siuo ju ve te ri na ri jos gy dy to ju, tu rė jo ma jo ro 
laips nį.

Pa skel bus Lie tu vos ne pri klau so my bę, 1918 m. kar tu su pa bė gė lių eše lo nu grį žo 
į Lie tu vą, bū da mas trau ki nio ko men dan tu. Pa ke liui į na mus rau do nar mie čiai no rė jo 
trau ki nio ko men dan tą su šau dy ti, bet ke lei viai iš pir ko. Ma tyt, tai bu vo sa vo tiš kas re ke-
tas.

97 Tai, kad L. Lo pas bai gė Kriu kų pra di nę mo kyk lą, pa tvir ti no jo duk tė Al do na Lo pai tė.
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Grį žęs į Lie tu vą, vėl ap si gy ve no Jo niš ky je ir dir bo ve te ri na ri jos gy dy to ju. Pir mo-
ji žmo na Mi cha li na Mi šei kai tė mi rė 1919 m. gim dy da ma. Dėl tuo me ti nės bol še vi kų 
įves tos ko men dan to va lan dos ne bu vo ga li ma par vež ti aku še rės. Po dvie jų die nų mi rė 
ir sū nus Lau ry nas. Ant ro ji žmo na Va le ri ja Ka ti liū tė bu vo kai mo pra di nės mo kyk los 
mo ky to ja. Iš ant ros san tuo kos už au go trys vai kai.  

Nuo 1918 m. iki pat su ėmi mo 1946 m. L. Lo pas ak ty viai da ly va vo įvai rio je Jo niš-
kio vi suo me ni nė je veik lo je. 1919 m. bu vo vie nas iš Jo niš kio pro gim na zi jos stei gė jų. Jo 
rū pes čiu pa sta ty ta to me to rei ka la vi mus ati tin kan ti mo der ni sker dyk la, Šven to Vin cen-
to se ne lių prie glau da, įreng tos Jo niš kio ka pi nės. Ak ty viai da ly va vo stei giant įvai rius 
ko o pe ra ty vus. Bū da mas tė vų ko mi te to na rys, rū pi no si, kad ne tur tin gi mo ki niai bū tų 
at leis ti nuo mo kes čio už moks lą.

1939 m. bu vo iš leis tas į pen si ją, bet dir bo to liau.

tė vas su sū nu mi kęs tu čiu prie sa vo tė vų pa min klo kriu kuo se apie 1939 m.
Nuo trau ka iš jo duk ters A. Lo pai tės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

1941 m. trė mi mo šei ma iš ven gė, nes L. Lo pas bu vo per kel tas dirb ti į ki tą pa sie-
nį – į Laz di jus.

Ant ro sios so vie ti nės oku pa ci jos lai ko tar piu, 1944 m., bu vo pa skir tas Jo niš kio 
vy riau siuo ju ve te ri na ri jos gy dy to ju.

1946 m. su im tas, nu teis tas de šim čiai me tų ka lė ti pa tai sos dar bų sto vyk lo je su 
tur to kon fi s ka vi mu. Kal ti ni mai by lo je: buo žė, ese ras, tau ti nin kas. Pa skel bus nuosp ren-
dį už ra šy ti pas ku ti nie ji L. Lo po žo džiai teis me, kad vi suo met bu vęs už ne pri klau so mą 
Lie tu vą, prieš jos bu vi mą bet ku rios vals ty bės su dė ty je ir vi sa dos pa si sa ky da vęs kaip 
lie tu vis. Ka lė jo Šiau lių ir Lu kiš kių ka lė ji muo se, o pas ku ti niuo sius gy ve ni mo me tus 
pra lei do Ši lu tės la ge ry je, ku ria me dau gu ma ka li nių bu vo vy res nio am žiaus, ne tin ka mi 
sun kiems dar bams, to dėl ir pa lik ti Lie tu vo je. Ten jis ir mi rė1953 m., li kus vos pus me-
čiui iki Sta li no mir ties. 1955 m. per lai do tas Jo niš kio ka pi nė se.98 

98 Su trum pin tas Lau ry no Lo po duk ters Al do nos Lo pai tės straips nis „Trum pas Lau ry no Lo po gy ve ni mo ap ra šy-
mas“ iš kny gos „Ve te ri na ri jos gy dy to jas Lau ry nas Lo pas“, Vil nius, 2002 m., p. 6–11.
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iG Nas skrups ke lis (1903–1943)

Gi mė Ig nas Skrups ke lis 1903 m. Mel gu žės dva re. Tė vas bu vo dva ro dar bi nin-
kas, pra dė jęs kaup ti sa vo tur tą nuo Mel gu žės dva ro pie me nu ko bo ta go. Vė liau bu vo to 
pa ties dva ro ber nas, dva ro že mės skly po nuo mi nin kas, ūke lio Ka zy luo se nuo mi nin kas, 
vė liau – to pa ties ūkio sa vi nin kas.

To kiu pat at kak lu mu ver žė si gy ve ni man ir tė vų vil tis Ig nas. 
Moks lus jis pra dė jo Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je. Pa sa ko ja ma, kad gal 1918 

me tais kar tą jo tė vas iš baž ny čios grį žo ne pa pras tai nu si tei kęs. Pa si ro do, per pa moks lą 
ku ni gas ra gi no siųs ti vai kus mo ky tis į gim na zi ją, nes lais vai Lie tu vai rei kia švie sių žmo-
nių. „Tai ka ži, gal ir Ig na cą reik tų leis ti“, – pa sa kė ir nu ve žė į Lin ku vą, kur jau vei kė 
pro gim na zi ja. Čia jis ta po moks lei viu, įsi jun gė į at ei ti nin kų veik lą ir jų tar pe pra dė jo 
žur na lis ti nį dar bą, da ly vau da mas laik raš tė lio „At ža la“ re dak ci nė je ko mi si jo je. Taip pat 
Lin ku vo je Skrups ke lis įsi jun gė į vai din to jų mė gė jų bū re lį ir 1921 me tais da ly va vo 
A. Fro mo-Gu žu čio „Vai di lu tės, ar ba že mai čių krikš to“ pa sta ty me. Lin ku vo je jis ne 
vien mo kė si, bet ir da ly va vo bū re lių veik lo je. Ga li bū ti, kad už dar bia vo, mo ky da mas 
ki tus.

Lin ku vo je bai gęs še šias kla ses, Ig nas Skrups ke lis per si kė lė į Šiau lius ir te nai 
1924 m. bai gė gim na zi ją. Jo ben drak la sių tar pe bu vo ra šy to jas Juo zas Gru šas. Šiau lių 
gim na zi jo je tuo me tu dir bo ir auš ri nin kas, lais va ma ny bės apaš ta las Jo nas Šliū pas.  

Po to lan kė pra di nių kla sių mo ky to jų kur sus, nes ne tu rė jo lė šų stu di joms uni-
ver si te te. Dirb da mas 1929 m. bai gė Kau no uni ver si te tą. Ak ty viai da ly va vo at ei ti nin kų 
veik lo je.

Mėgs ta ma at ei ti nin kų su si rin ki mo vie ta bu vo prie uni ver si te to, Mic ke vi čiaus 
gat vė je. Tai – Vin co My ko lai čio-Pu ti no bu tas.  Maž daug 1924 m. Pu ti nas pra dė jo 
glo bo ti li te ra tū ros mė gė jų bū re lį.  1927 m. bū re lis uni ver si te te įsi re gist ra vo kaip stu-
den tų at ei ti nin kų me no drau gi ja „Šat ri ja“. Pu ti no bu te stu den tai su si rink da vo pa si vai-
šin ti sal dai niais, rie šu tais, iš si vir ti ar ba tos, skai ty ti sa vo kū ry bą, pa si kal bė ti li te ra tū ros 
te mo mis. At si lan ky da vo S. Šal kaus kis, J. Ere tas. Pir muo sius sa vo ei lė raš čius skai tė Sa-
lo mė ja Ne ris. Vie nas iš pa čių pir mų jų į bū re lio veik lą įsi jun gė I. Skrups ke lis, jis ta po 
ant ruo ju ofi  cia liu „Šat ri jos“ pir mi nin ku. Pir muo ju pir mi nin ku bu vo Ig nas Pet ru šai tis, 
Skrups ke lio ben drak la sis iš Šiau lių gim na zi jos, anks ti mi ręs džio va, o pir mą ja sek re to-
re – Ali na Pet raus kai tė (bū si ma I. Skrups ke lio žmo na).
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Kaip ga bus stu den tas jis ga vo sti pen di ją ir iš vy ko į Ka ra liau čių, vė liau į Vie-
ną gi lin ti ger ma nis ti kos stu di jų. Ruo šė si moks li nei kar je rai. Dak ta ru ta po 1932 m. 
Ta čiau gy ve ni mas pas to jo ke lią į moks li nę kar je rą. Te olo gi jos-fi  lo so fi  jos fa kul te tas, 
ku ris no rė jo I. Skrups ke lį kvies tis aka de mi niam dar bui, bu vo ne pa lan kiai ver ti na mas 
tau ti nin kų vy riau sy bės ir jo eg zis ta vi mas ka bo jo ant plau ko. Tuo met Ig nas pa si nė rė į 
žur na lis ti ką, ku ri ma žiau bu vo pri klau so ma nuo vy riau sy bės. Jam bu vo per duo tas re-
da guo ti Ži di nio žur na las, 

Nuo 1934 li gi 1940 m. pra džios jis re da ga vo Ži di nį, at ei ti nin kų lei džia mą li te ra-
tū ros, moks lo, vi suo me nės ir aka de mi nio gy ve ni mo žur na lą, pa si ro dan tį de šimt kar tų 
per me tus. Pir ma sis re dak to rius – Vin cas My ko lai tis-Pu ti nas. 1934 m., šven čiant žur-
na lo de šimt me tį, My ko las Rio me ris, tuo me ti nis Vy tau to Di džio jo Uni ver si te to rek to-
rius, sa vo svei ki ni mo laiš ke, ra šė: „Aš ger biu ir Ži di nio reiš kia mus įsi ti ki ni mus, ku rie 
yra pa grįs ti žmo niš ku mu ir nuo šir džiu tau tos, ša lies, kul tū ros, so cia li nės san tvar kos 
rei ka lais su si rū pi ni mu“.99

Vė liau I. Skrups ke lis ta po dien raš čio XX Am žius re dak to riu mi. XX Am žiaus 
ve da mo ji min tis – eu ro pie tiš kos kul tū ros, hu ma niz mo, ci vi li za ci jos ir ka ta li ky bės sin-
te zė.

Ig nas Skrups ke lis ir Ali na Pet raus kai tė su si tuo kė Kau ne 1932 m. lie pos 5 d. De-
ja, ben dru gy ve ni mu jie te si džiau gė aš tuo ne rius me tus. 

Tarp tau ti nė įtam pa ne iš ven gia mai pa lie tė ir Lie tu vą. Len kų ul ti ma tu mas, Klai-
pė dos at plė ši mas ryš ki no tau ti nin kų rė ži mo trū ku mus. Pra dė ta kal bė ti apie tau tos kon-
so li da ci ją bei ko a li ci nės vy riau sy bės su da ry mą.  

Ar tė jo is to ri nių per mai nų me tai ir są ži nin gam, do ram re dak to riui bu vo ne leng-
va. 1940 m. bir že lio 21 d. ve da ma ja me jis ne tie sio giai įvar di jo Lie tu vos anek si ją: „Mes 
vi si tu ri me ži no ti, kad tam tik ras Ne pri klau so mos Lie tu vos gy ve ni mo lai ko tar pis yra 
baig tas. Nuo bir že lio 15 die nos pra si dė jo vi siš kai ki tas eta pas <…> Jo kios iliu zi jos, jo-
kios fi k ci jos čia nie kam nie ko ne ga li pa dė ti“.

Po dvie jų sa vai čių par va žia vo į Ka zy lus. Vi są nak tį ne mie go jo, kal bė jo si su na-
miš kiais. Tai bu vo pas ku ti nis jo ap si lan ky mas. Se kan čią nak tį I. Skrups ke lio bu te 
Ka čer gi nė je ap si lan kė Vals ty bes Sau gu mo Po li ci jos Apy gar dos tar ny bos dar buo to jai 
ir iš si ve dė re dak to rių, pa lik da mi žmo ną su tri mis ma žais vai kais. Areš to or de rį bu vo 
pa si ra šęs pats A. Snieč kus.

1941 m. ko vo 31d. Skrups ke lio žmo na ga vo laiš ke lį: „Esu nu teis tas“. Pra šė at-
neš ti rū bų, leis tą su mą pi ni gų, mais to, vai kų fo to gra fi  jas. Apie 17 va lan dą nu sku bė ju si 
prie ka lė ji mo, A. Skrups ke lie nė ra do di de lį bū rį žmo nių, dau giau sia mo te rų. Pa ga liau 
pa kvie tė ir ją. Sar gy ba lei do kal bė tis tik iš to lo. Ne lei do per duo ti fo to gra fi  jų. Vy ras 
daug klau si nė jo apie vai kus. Prieš iš ve da mas pa sa kė: „Pri si mink tik tai, kas bu vo ge ra. 
Pa bu čiuok vai kus“. Lau kė aš tuo ne ri me tai sun kių jų dar bų la ge riuo se. 

Vė liau – ka lė ji mas, trem tis. Ir se ki nan tis dar bas po 12 val. per die ną, kai lau-
ke – 50 laips nių šal tis. Kar tą grį žo iš dar bo su ša lęs ir pa var gęs. Su sir go. At si gu lė. Stai ga 
bu vo pa ra gin ti ei ti į dar bą. Jis ne spė jo at si kel ti. Pri žiū rė to jas pa trau kė už ko jos, tren kė 
že myn gal va nuo gul tų. Ga vo sme ge nų už de gi mą ir li go ni nė je mi rė.
99 Bra zai tis, Raš tai, p. 171.
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1944 m. Ali na Skrups ke lie nė su tri mis ma žais vai kais pa si trau kė per Aust ri ją į 
Vo kie ti ją, o po pen ke rių me tų – į JAV. Ali na Pet raus kai tė-Skrups ke lie nė pri klau sė tam 
pa čiam šal kaus kiš kam at ei ti nin kų spar nui. Tei si nin ko šei mo je už au gu si, į fe mi niz mą 
lin ku si, jaus mų ne ro dan ti (bent vė liau), straips nių bei va do vė lių au to rė, gim na zi jos 
mo ky to ja bei di rek to rė, 1940 m. šei mą iš ti kus tra ge di jai, vi sur, kur rei kė jo, ji au ko jo si 
vai kų la bui. Kaip dau ge liui S. Šal kaus kio auk lė ti nių jai bū din gas va lin gu mas, ryž tin-
gu mas, at kak lu mas, ko vo jant už sa vo ide a lus. Per ke lias oku pa ci jas, bė gi mą, bom bar-
da vi mus ir sve ti mo je ša ly je ji nai iš sau go jo šei mą, nors rei kė jo kur tis vi siš kai iš nau jo. 
Vai kus iš au gi no ir iš moks li no vie na pa ti.

Ig no bro lis mo ky to jas Juo zas ra šė: „Da bar Skrups ke lių džiaugs mas – Ig no vai-
kai, gy ve nan tys Va ka ruo se. Jie ten iš au go, pa sie kė aka de mi nių pro fe si jų – to, ko sie kė 
ir apie ką sva jo jo jų tė vas“.

Vik to ri ja Skrups ke ly tė, laips nis Prof. Ph. D (dok to ra tą ga vo JAV), pa rei gos – 
pro fe so rė. 1992 m., 1996–1997 m. dės tė pran cū zų kal bą bei li te ra tū rą Ober lio ko le dže 
(Ohi jo. JAV) ir Či ka gos uni ver si te te (Chi ca go, Il li nois), o nuo 1999 m. – Kau no Vy tau-
to Di džio jo uni ver si te to pro fe so rė.

Ena ta Skrups ke ly tė, Uni ver si ty of Chi ca go MLS bib lio te ki nin kys tės moks lai. 
Dir bo Či ka gos mies to bib lio te ko je ir Ili no jaus uni ver si te to Či ka go je ad mi nist ra ci jo-
je.

Kęs tu tis Skrups ke lis (an gliš kai pa si ra šo Ig nas K.), laips nis – dak ta ras (tu ri Ph. 
D. (dak ta ra tą), Uni ver si ty of To ron to, Ka na do je, 1967 m.), pa rei gos – pro fe so rius. Aka-
de mi nė spe cia ly bė: Ame ri kos fi  lo so fi  jos is to ri ja ir fi  lo so fi  nių teks tų ty ri nė ji mas bei 
re da ga vi mas. Dės tė Pie tų Ka ro li nos uni ver si te te ir VDU Kau ne.

Už vi so gy ve ni mo nuo pel nus moks lui ir pa sie ki mus hu ma ni ta ri nių ir so cia li nių 
moks lų sri ty je 2008 m. Lie tu vos moks lų pre mi ja skir ta už sie nio lie tu viui fi  lo so fui dr. 
Ig nui Kęs tu čiui Skrups ke liui, Pie tų Ka ro li nos uni ver si te to (Uni ver si ty of South Ca ro-
li na ) pro fe so riui eme ri tui, vie nam ge riau sių kla si ki nės Ame ri kos fi  lo so fi  jos ty rė jų ir 
moks li niam re dak to riui.

Prof. Kęs tu tis Skrups ke lis, ku riam pir ma jam iš lau re a tų bu vo su teik tas žo dis, 
ap gai les ta vo, kad šios die nos ne su lau kė jo ma ma Ali na Skrups ke lie nė, ku riai tai bū tų 
di džiau sia šven tė. Iš sau go ju si vai kus per Ant rą jį pa sau li nį ka rą, su lau kė Lie tu vos ne pri-
klau so my bės at kū ri mo, o šios šven tės jau ne be su lau kė.

Ig no vai kų gy ve ni mas, jų veik la yra ge riau sias pa min klas jų tė vui.
Ir ma mai – tvir tai, va lin gai as me ny bei.100 

100 Pa ruoš ta pa gal V. Va liu šai čio str. „Smur to už ge sin tas ži bu rys“, pa nau do tos kai ku rios K. Skrups ke lio min-
tys.
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al Gir Das pui pa (1924–2001)

Gi mė 1924 m. Kriu kuo se. Mo kė si Kriu kų pra di nė je mo kyk lo je, Žei me lio pro-
gim na zi jo je, Šiau lių mo ky to jų se mi na ri jo je. Dot nu vos že mės ūkio aka de mi jo je įsi gi jo 
ag ro no mo spe cia ly bę.

Dir bo An ta liep tės že mės ūkio tech ni ku me dės ty to ju. Čia dirb da mas ve dė ir per-
si kė lė gy ven ti į Vil nių. Vil niu je dir bo Že mės ūkio mi nis te ri jo je.

Vil niu je gi mė ir abu sū nūs: Al gi man tas – ži no mas re ži sie rius, ir Aud rius – žy-
mus dai li nin kas, mi ręs 38 me tų am žiaus.

Vi są lai ką Al gi man tas do mė jo si gė li nin kys te ir so di nin kys te. 1997 m. pa ra šė 
kny gą „Ro žės”. Lei do so di nin ko ži ny nus – 1989 m., 1990 m.

Kar tu su te le vi zi jos dik to re G. Bi ge ly te sek ma die niais ve dė te le vi zi jos lai dą „Pa-
ta ri mai dar ži nin kams ir gė li nin kams”.

Mi rė Vil niu je 2001 m., pa lai do tas Ro kan tiš kių ka pi nė se.

va le ri Ja ra mo Nai tĖ (1928–2007)

Gi mė 1928 m. sau sio 24 d. Šiau lių ap skri ties Kriu kų vals čiaus Kar kly nės kai me. 
Šei mo je au go sep ty ni vai kai. 1936–1941 m. ji mo kė si Kriu kų pra džios mo kyk lo je, 
1941–1943 – Žei me lio pro gim na zi jo je, o 1943–1947 – Jo niš kio gim na zi jo je (da bar 
„Auš ros“ gim na zi ja). 1947–1951 m. V. Ra mo nai tė stu di ja vo li tu a nis ti ką Vil niaus pe-
da go gi nia me ins ti tu te. Vė liau 1951–1956 m. dės tė lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą Tel šių 
pe da go gi nė je mo kyk lo je. 1956 m.Tel šių pe da go gi nė mo kyk la bu vo už da ry ta ir Švie ti-
mo mi nis te ri ja pa sky rė V. Ra mo nai tę į Šiau lių pe da go gi nį ins ti tu tą, kur ji ir dir bo iki 
1999 m. dės ty to ja, vyr. dės ty to ja, do cen te. 1982 m. Vil niaus vals ty bi nia me uni ver si te-
te V. Ra mo nai tė sėk min gai ap gy nė fi  lo lo gi jos kan di da to di ser ta ci ją „J. Bal tu šio ro ma-
no „Par duo tos va sa ros“ rit mas kaip sti liaus fak to rius“. 1983 m. ji pra dė jo ei ti do cen tės 
pa rei gas ŠPI Lie tu vių li te ra tū ros ka ted ro je, o 1987 m. jai su teik tas do cen tės var das.

Kai V. Ra mo nai tės di ser ta ci jos va do vė L. Li sen kai tė pa siū lė di ser tan tei su si tik-
ti su ra šy to ju J. Bal tu šiu, ji at si sa kė: „Mėgs tu Bal tu šio kū ry bą, jo me ną, bet pa tek ti į 
ra šy to jo aki ra tį ne no riu. <...> Su gal vo jau ir šio kį to kį kom pro mi są: jei gu ap si gin siu, 
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jei gu VAK‘as pa tvir tins, pa ra šy siu ra šy to jui laiš ką, pa dė ko siu už pui kų kū ri nį, pa dė ju sį 
ir man pa ly pė ti į šio kią to kią moks li nę aukš tu mė lę“.101 Šie žo džiai ge rai at spin di moks-
li nin kės lai ky se ną, di de lį reik lu mą ir kri tiš ku mą vi sų pir ma sau.

O iš tie sų Va le ri ja Ra mo nai tė li te ra tū ros moks le, lie tu vių li te ra tū ros me to di kos 
sri ty je nu vei kė ne ma žai. 1971 m. iš leis tas jos va do vė lis pra džios mo kyk lai – ant ro kų 
Skai ti niai. Vė liau V. Ra mo nai tė va do vė lius pra di nu kams ren gė su ko le ge Ele o no ra 
Prės kie nie ne. Iš jų pa ruoš tų va do vė lių mo kė si vi si Lie tu vos ant ro kai ir tre čio kai. Pe-
da go gi nė je spau do je V. Ra mo nai tė ko men ta vo sa vo pa reng tus va do vė lius, aiš ki no jų 
struk tū rą, mo ky to jams pa tei kė ga li mą skai ty mo pa mo kų pla ną. 

Ki tos V. Ra mo nai tės pa ra šy tos kny gos – mo ko mie ji lei di niai, skir ti stu den tams. 
Iš vi so pa si ro dė ke tu ri to kie lei di niai. Anks ty viau sias – Epi te tai. Pa ly gi ni mai (1972). 
1983 m. iš ėjo di des nės ap im ties mo ko mo ji kny ga Li te ra tū ros moks lo įva do pa grin dai. 
Tai pa ti po pu lia riau sia ir daž niau siai nau do ja ma au to rės kny ga. 1994 m. iš lei džia ma 
kny ge lė Ei lė da ra. Ir pas ku ti nė me to di nė kny ga – Kur si nis dar bas (2001), kur pa tei kia-
mos me to di nės re ko men da ci jos fi  lo lo gams.

V. Ra mo nai tė bu vo gi li ir įsi min ti na dės ty to ja. Lai min gi tie, ku riems ji dės tė 
ir li te ra tū ros moks lo įva dą, ir li te ra tū ros te ori ją, ir ta ry bi nę lie tu vių li te ra tū rą. O tais 
lai kais dės ty ti li te ra tū rą bu vo ne leng va. Ta čiau stu den tai apie nau ją kū ri nį iš girs da vo 
ir to kį žo dį, ku rio ofi  cia liai nie kas ne sa kė.

1999 m. spa lio mė ne sį ji pa si pra šė at lei džia ma iš dar bo dėl pa blo gė ju sios svei ka-
tos. Vi sus sa vo dar bus V. Ra mo nai tė nu vei kė be veik vi są gy ve ni mą var gi na ma sun kios 
li gos – dia be to. „Gy ve nu dan tis su kan du si, kumš čius su gniau žu si, kad at lai ky čiau tą 
ak los tam sy bės kry žių, te ku sį ma no da liai, – guo dė si laiš ke L. Li sen kai tei, – dėl svei ka-
tos jau ne be dir bu. Liūd niau sia, kad ne be ma tau skai ty ti“. 

La bai liū dė jo dėl bro lio, bu vu sio gar saus Ba riū nų ko lū kio pir mi nin ko Pra no 
Ra mo no mir ties. Ga li bū ti, kad su krė tė ir bro lio sū naus sig na ta ro Gin ta ro Ra mo no 
tra giš ka mir tis.

Kai fa kul te te bu vo šven čia ma V. Ra mo nai tės 75-oji su kak tis, ji pa dek la ma vo vie-
ną ei lė raš tį iš dau gy bės mo ka mų at min ti nai. Tai bu vo mi no ri nės J. Mar cin ke vi čiaus 
ei lu tės:

Ir tu, nu ga lė tas, lė tai
Prieš vė ją iries krū ti ne,
Kar to da mas lū po mis: taip,
O sie la vis šauk da mas: ne.  
Kas gir dė jo V. Ra mo nai tę ta da de kla muo jant, sa kė, nie ka da to ne pa mir šią... Ei-

lės ga lė jo skam bė ti kaip jos stip ry bės iš pa žin tis ar te sta men tas tiems, ku rie tu ri iš mok ti 
gy ven ti su li ga.

101 Va le ri ja Ra mo nai tė, Laiš kai Liud vi kai Sla vo mi rai Li sen kai tei.
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Tai bu vo pas ku ti nis jos ap si lan ky mas fa kul te te.  
Ke le tą pas ku ti nių jų me tų ji pra lei do Jo niš ky je ar čiau sa vo gi mi nių. At va žiuo da-

vo ir pas sa vo se se rį G. Cho loms kie nę, gy ve nan čią ne to li Kriu kų So di nin kų kai me.                             
Mi rė 2007 m. ko vo 4 d. Jo niš ky je. Pa lai do ta se no sio se Kriu kų ka pi nai tė se.102

Ze No Nas Buo Žis (1932–2006)

Pir mos lai dos pro gim na zi jos moks lei vė Da ra ta Aus ma Šal kaus kai tė-Mi lins kie-
nė pri si mi nė vai di nu si Vie nuo lio „Prie blan do je“. Ją ir Ze no ną Buo žį bu vo pa si kvie tę 
vai din ti kar tu su su au gu siais moks lei viais. Vė liau Ze no nas bai gė Vil niaus kon ser va-
to ri ją, sa vo gy ve ni mą pa šven tė ak to rys tei. Na, o Da ra tos Aus mos ge nai – jos sū nu je. 
Juo zas Šal kaus kas – ži no mas Lie tu vo je ra di jo žur na lis tas, dik to rius, fo to me ni nin kas.

Mes, Kriu kų mo ky to jai, pri si me na me, kaip At gi mi mo pra džio je Vil niaus kon-
ser va to ri jos dės ty to jas, ei nan tis do cen to pa rei gas Ze no nas Buo žis pa si siū lė va ži nė ti 
iš Vil niaus ir va do vau ti mo kyk los moks lei vių dra mos bū re liui. Stip ri to lai ko tar pio 
dva sia vei kė jį, ver tė su grįž ti prie sa vo šak nų, pri si min ti ne tik skau džias aki mir kas, 
kai jo šei ma bu vo iš trem ta į Si bi rą, bet ir ma lo nes nius mo ky mo si mo kyk lo je me tus. 
Bu vu sių spek tak lio da ly vių at min ty je re pe ti ci jų aki mir kos gy vos iki šiol. Jie die vi no 
sa vo re ži sie rių...103

1989–1990 m. m. Ze no nas Buo žis su kriu kų moks lei viais po po ezi jos spek tak lio prem je ros. 
Nuo trau ka iš S. Sin ke vi čie nės al bu mo. Au to rius ne ži no mas

102 Pa gal Džiul je tos Ma sku liū nie nės straips nį „Va le ri ja Ra mo nai tė – svar bus Šiau lių uni ver si te to var das“. 
Že my ga la, Jo niš kio kraš to is to ri jos ir kul tū ros žur na las, 2008 m. nr. 2 (6) – 2009 m. nr. 29 (8).
103 S. Sin ke vi čie nė.
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Gi mė 1932 m. Jo niš kio raj. Le kai čių kai me ūki nin kų Pra no Buo žio ir Feb ro ni-
jos Ber tu ly tės-Buo žie nės šei mo je. 1948 m., be bai giant Kriu kų pro gim na zi jos ket vir tą 
kla sę, kar tu su tė vais bu vo iš trem tas į Kras no jars ko kraš tą, So viet sko ra jo ną. Bai gęs de-
šimt me tę mo kyk lą, dir bo ga myk lo je, kul tū ros na muo se, vai di no mė gė jiš kuo se vai di ni-
muo se. 1955 m. bu vo pa kvies tas į Mi nu sins ko dra mos te at rą dirb ti ak to riu mi, tuo pat 
me tu mo kė si vai dy bos pa grin dų ži no mo re ži sie riaus Le o ni do Obo lens kio stu di jo je. 
1957–1959 m. dir bo Kras no jars ko kraš to A. Puš ki no dra mos te at re. Abie juo se te at ruo-
se Ze no nas Buo žis su kū rė apie 20 vaid me nų, pu sę iš jų – pa grin di nių.

1959 m. Ze no nas Buo žis grį žo į Lie tu vą. 1963 m. bai gė Lie tu vos vals ty bi nę 
kon ser va to ri ją (da bar – Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi ją) ir įgi jo dra mos ak to riaus 
spe cia ly bę. Bu vo pa kvies tas dės ty ti Kon ser va to ri jo je vai dy bos ir re ži sū ros dis cip li nas. 
1972 m. pa kvie čia mas dirb ti Klai pė do je, 1974 m. bu vo iš rink tas Kon ser va to ri jos Klai-
pė dos fa kul te tų Klu bi nin kys tės ir te at ri nio me no ka ted ros ve dė ju ir ei nan čiu do cen to 
pa rei gas, 1976 m. – Te at ri nio me no ka ted ros ve dė ju, 1980 m. – Te at ro pe da go gi kos 
ka ted ros ve dė ju. Dirb da mas Klai pė dos fa kul te tuo se su kū rė nau jos spe cia ly bės – lie tu-
vių kal bos, li te ra tū ros ir re ži sū ros – stu di jų pro gra mą, va do va vo jos įgy ven di ni mui, 
in ten sy viai puo se lė jo moks li nę ir me ni nę stu den tų bei dės ty to jų veik lą. 1981 m. 
dėl ne aiš kių prie žas čių bu vo at leis tas iš ka ted ros ve dė jo, o 1983 m. – ir iš dės ty to-
jo pa rei gų. 1985–1996 m. Ze no nas Buo žis dir bo Kon ser va to ri jos Ope ros ka ted ros 
vai dy bos dės ty to ju, 1992–1998 m. Pe da go gi kos ins ti tu to moks li niu ben dra dar biu, 
1996–2000 m. Vil niaus pe da go gi nio uni ver si te to Eti kos ka ted ro je ora to ri nio meist riš-
ku mo dės ty to ju.

Ze no nas Buo žis – žy mus te at ro pe da go gas, vai kų te at ro pe da go gi kos pa grin dų 
kū rė jas. Puo se lė jo mo kyk li nių vai di ni mų me ni nę kryp tį, po eti nį vai dy bos sti lių, im-
pro vi za ci nes nuo sta tas. Pa skel bė dau giau kaip 40 moks li nių ir me to di nių straips nių res-
pub li kos ir ki tų ša lių spau do je, lei di nį „Mei lės aist rų la bi rin te. V. Šeks py ro tra ge di jos 
„Ro meo ir Džul je ta“ eti nės-do ri nės nuo sta tos“ (1997). 

Re ži sa vo vai di ni mus Vil niaus jau ni mo te at re, Vil niaus uni ver si te to Kie mo te-
at re, Kon ser va to ri jos (Lie tu vos mu zi kos ir te at ro aka de mi jos) Mo ko muo siuo se te at-
ruo se. Iš lei do ke tu rias ak to rių bei re ži sie rių lai das. Tarp Z. Buo žio mo ki nių – ži no mi 
ak to riai, re ži sie riai, ope ros dai ni nin kai, te at ro pe da go gai: Vla das Bag do nas, Ri mas Tu-
mi nas, Ele na Sa vu ky nai tė, Ine sa Li na bur gy tė, No me da Vil ka naus kai tė, Pet ras Biels-
kis, Lai ma Ado mai tie nė, Da nu tė Vai gaus kai tė ir kt. 

Už au gi no sū nų Egi di jų, duk ras Au rė ją ir Ele o no rą.
Ze no nas Buo žis mi rė 2006 m., pa lai do tas Vil niu je, Kai rė nuo se. 

* * *
2011 m. lei dyk la „Kron ta“ iš lei džia Ze no no Buo žio moks lo, me to di nių dar bų, 

ins ce ni za ci jų ir pub li cis ti kos rin ki nį „Te at ras ir jau na sie la“ (su da ry to ja V. Kaz ra gy tė). 
Ja me su dė ti ir dau ge lio žmo nių at si mi ni mai apie my li mą, ger bia mą Dės ty to ją bei Ko-
le gą Ze no ną Buo žį. 

Dr. Vi da Kaz ra gy tė104

104 Z. Buo žio žmo na.
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Jur Gis Bu čas 

Gi mė 1936 m. Šiau lių ap skri ties Kriu kų vals čiaus Mel gu žės kai me, Lie tu vos 
ka riuo me nės sa va no rio šei mo je.

1943–1947 m. mo kė si Jo niš kio ra jo no Blauz džiū nų pra di nė je mo kyk lo je, 
1948–1951 m. – Kriu kų sep tyn me tė je mo kyk lo je. Bai gė Lin ku vos vi du ri nę mo kyk lą. 
Vė liau KPI bai gė ar chi tek tū ros stu di jas, ten pat ir as pi ran tū rą. 

Dir bo Uk mer gė je vy riau siu ar chi tek tu, nuo 1968 m. Kau no mies to Po žė los ra-
jo no ar chi tek tu. Nuo 1972 m. – kul tū ros pa min klų kon ser va vi mo ins ti tu to Kau no sky-
riaus vir ši nin kas. Nuo 1975 m. Lie tu vos ar chi tek tū ros ir sta ty bos ins ti tu te vyr. moks lo 
dar buo to jas. Nuo 1990 m. Lie tu vos sta ty bos ir ur ba nis ti kos mi nis te ri jos kon sul tan tas-
eks per tas. Nuo 1994 m. Kau no dai lės ins ti tu to pro rek to rius, o nuo 1995 m. KTU Ar-
chi tek tū ros ir kraš tot var kos ka ted ros ve dė jas ir Kraš tot var kos cen tro di rek to rius. 

J. Bu čas 1980 m. Mask vos ar chi tek tū ros ins ti tu te ap gy nė ar chi tek tū ros dr. di-
ser ta ci ją, 1994 m. VGTU – ha bi li tuo to dr. di ser ta ci ją. 1995 m. su teik tas do cen to, o 
1995 m. – pro fe so riaus var dai. 1994 m. už moks li nį dar bą „Lie tu vos kraš to vaiz džio 
kul tū ro lo gi niai ty ri mai ir sau go ti nų kul tū ros ver ty bių sis te mos te ori niai pa grin dai” 
jam su teik tas hu ma ni ta ri nių moks lų sri ties ar chi tek tū ros kryp ties ha bi li tuo to dak ta ro 
laips nis. 

1988 m. J. Bu čas pa ra šė mo nog ra fi  ją „Lie tu vos kraš to vaiz džio rai da ir is to ri nės 
ver ty bės“ bei dvi ana li ti nes ap žval gas apie kul tū ros pa vel do reikš mę Lie tu vos kai mo 
kraš tot var ko je. 1993 m. pa ra šė an trą mo nog ra fi  ją „Lie tu vos kraš to vaiz džio sau go ti-
nų kul tū ros ver ty bių sis te mos for ma vi mo ir ap sau gos me to do lo gi niai pa grin dai“, o 
2001 m. – mo nog ra fi  ją „Kur šių ne ri jos na cio na li nis par kas“. 

Jis yra 160 moks li nių straips nių, 9 ko lek ty vi nių mo nog ra fi  jų, 65 moks li nių me-
to di nių dar bų ben dra au to rius, at sa kin gas vyk dy to jas ar ba va do vas. Svar bes ni moks lo 
dar bai: kny gos „Vil niaus ar chi tek tū ra“ (1985), „Is to ri jos ir kul tū ros pa min klų są va das“ 
(1988), „Vy tau tas Di dy sis ir mes“ (1991), „Sta ty bos moks lo ir stu di jų rai da Lie tu vos 
uni ver si te tuo se“ (2000), „Kau no tech no lo gi jos uni ver si te to pa sta tai: is to ri ja ir ar chi-
tek tū ra“ (2000).

J. Bu čas yra Vy tau to Di džio jo pa min klo Kau ne at sta ty mo au to rius, skau tų va do 
Kost ke vi čiaus ant ka pi nio pa min klo, kom po zi to riaus A. Ka ča naus ko me mo ria li nės len-
tos ir 30 ki tų ar chi tek tū ros pro jek tų au to rius.
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Dau gia ša kė J. Bu čo pro fe si nė ir vi suo me ni nė veik la. Jis yra Lie tu vos ir už sie nio 
moks lo ir mo ky mo ins ti tu ci jų moks lo ta ry bų, įvai rių ko mi si jų ir tarp tau ti nių pro fe si-
nių or ga ni za ci jų na rys. 1995 m. kar tu su ki tais J. Bu čas ap do va no tas vie no žy miau sio 
pa sau lio eko lo go V. Adam kaus var do di plo mu už Kur šių ne ri jos na cio na li nio par ko 
ge ne ra li nio pla no pa ruo ši mą (1995). 2002 m. už nuo pel nus Lie tu vai ap do va no tas Di-
džio jo Lie tu vos ku ni gaikš čio Ge di mi no or di no Ka ri nin ko kry žiu mi. 2003 m. jis Lie tu-
vos moks lo pre mi jos už dar bų cik lą „Lie tu vos mies tų ir kai mo kul tū ro lo gi niai ty ri mai 
1980–2002“ lau re a tas.105 

Jo Nas al Gi maN tas pau Žo lis,
lie tu vos ka riuo me nės pul ki nin kas

Jo nas Al gi man tas Pau žo lis gi mė 1934 m. ge gu žės 1 d. Laz dy niš kių kai me., Kriu-
kų vals čiu je, Jo niš kio ap skri ty je ūki nin kų šei mo je.

1946 m. bai gė Kriu kų pra di nę mo kyk lą ir tę sė moks lą Kriu kų pro gim na zi jo je. 
1950 m. įsto jo į Jo niš kio I vi du ri nę mo kyk lą, ją bai gė 1954 m. Dai na vo mo kyk los 
cho re, da ly va vo sa vi veik lo je, spor ta vo – žai dė tin kli nį, krep ši nį, už si ė mė gim nas ti ka ir 
leng vą ja at le ti ka. 

1954 m. pa šauk tas į ka ri nę tar ny bą ir iš siųs tas į Ki je vo ar ti le ri jos mo kyk lą.
1957 m. bu vo pa skir tas Į Šiau rės Kau ka zo apy gar dos (Da ges ta no au to no mi nė je 

res pub li ko je) ket vir tą ar ti le ri jos di vi zi ją, ten tar na vo iki 1959 m. pa bai gos.
1959 m. bu vo per kel tas į Pa bal ti jo ka ri nę apy gar dą, ku rios šta bas bu vo Ry go je. 

Ry go je ga vo pa sky ri mą į Vil nių ir 1959 m. gruo džio mėn. at vy ko į Vil niu je esan tį 
Šiau rės mies te lį. Bet ir čia ne už si bu vo.

1961 m. pa te ko į VDR esan čią so vie ti nės ka riuo me nės gru pę ir tar na vo ten iki 
1967 m. Ta da grį žo į Vil nių, į Šiau rės mies te lį, kur tar na vo iki 1976 m. Po to Pa bal ti jo 
ka ri nės apy gar dos va do įsa ky mu pa skir tas Vil niaus ra jo no ka ri nio ko mi sa ria to ko mi-
sa ru.

Ka ri nę tar ny bą bai gė 1986 m., tu rė da mas pa pul ki nin kio laips nį. Iš ėjęs į at sar gą 
iki 1990 m. dir bo ci vi li nės gy ny bos šta bo vir ši nin ku. 

105 Žr. „Kas yra kas Lie tu vo je“, 2009.
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1988 m. su si kū rus Są jū džiui, su gru pe pa trio tiš kai nu si tei ku sių lie tu vių ka ri-
nin kų įsi jun gė į Są jū džio veik lą. Bu vo įkur ta ini cia ty vi nė gru pė Lie tu vos at sar gos 
ka ri nin kų są jun gai (LAKS) at kur ti. J. A. Pau žo lis bu vo ak ty vus gru pės na rys. Pa ruo šė 
LAKS veik los pro gra mos pro jek tą. 1989 m. lap kri čio 18 d. įvy ko at ku ria mo ji LAKS 
kon fe ren ci ja. Bu vo pa tvir tin ta pro gra ma ir sta tu tas.

1989–1990 m. bu vo ko mi si jos „Jau nuo liams, tar nau jan tiems so vie ti nė je ka riuo-
me nė je, gin ti“ ka ri nis eks per tas. Ko mi si ja vei kė prie Aukš čiau sios Ta ry bos. Be to, jis 
pa ren gė pir mą ko vi nio ren gi mo pro gra mą ap sau gos bū riams ap mo ky ti. Taip pat pa ren-
gė Kraš to ap sau gos da li nių su kū ri mo struk tū ri nius pro jek tus.

1990 m. pa skir tas Kraš to ap sau gos de par ta men to (KAD) pir mo jo (mo bi li za ci-
nio) sky riaus vir ši nin ku. Dirb da mas KAD, Pa ren gė Prie vo lės tar ny bos, Mo bi li za ci jos 
įsta ty mų pro jek tus, Ka ri nių ko men dan tū rų sis te mos įkū ri mo pro jek tą. Ši sis te ma lei-
do nu trauk ti so vie ti nių ka ri nių ko mi sa ria tų veik lą.

1991 m. sau sio mėn. pa skir tas KAD di rek to riaus pa va duo to ju.
1991 m. sau sio 11 d. so vie ti niams de san ti nin kams už puo lus KAD ir už ėmus 

pa sta tą, J. A. Pau žo lis pa im tas į ne lais vę. Iš ėjęs į lais vę va do va vo ba ri ka dų sta ty boms, 
or ga ni za vo žval gy bą, pa lai kė nuo la ti nį ry šį su Aukš čiau sio je Ta ry bo je bu vu siu gy ny-
bos šta bu ir ka ri nė mis  ko men dan tū ro mis. Dar bo ka bi ne tas bu vo nuo la ti nė dar bo ir 
gy ve ni mo vie ta iki pat pu čo Mask vo je žlu gi mo. 

1991 m. lap kri čio 23 d. va do va vo pir mam at kur tos Lie tu vos ka riuo me nės pa ra-
dui Ar ki ka ted ros aikš tė je. Gruo džio 9 d. pa skir tas kraš to ap sau gos mi nist ro pa va duo to-
ju, o gruo džio 30 d. jam su teik tas Lie tu vos ka riuo me nės pul ki nin ko laips nis.

1991–1992 m. kaip ka ri nis eks per tas da ly va vo de ry bo se su Ru si ja dėl bu vu sios 
so vie ti nės ka riuo me nės iš ve di mo iš Lie tu vos. Pa skir tas so vie ti nių ka ri nių ko mi sa ria tų 
lik vi da vi mo ir so vie ti nės ka riuo me nės iš ve di mo iš Lie tu vos ko mi si jos pir mi nin ku.

1992 m. pa skir tas Vals ty bės sie nos ap sau gos vir ši nin ku.
1994 m. Vals ty bės sie nos tar ny bą re or ga ni za vus į Pa sie nio po li ci jos de par ta-

men tą prie VRM, iki 1996 m. dir bo šio de par ta men to pa va duo to ju. Lap kri čio 27 d. 
iš leis tas į at sar gą.

Už nuo pel nus Lie tu vos Res pub li kai J. A. Pau žo lis ap do va no tas dau gy be me da-
lių, Lie tu vos Res pub li kos Pre zi den to, Kraš to ap sau gos mi nist ro, ka riuo me nės va do 
pa dė ko mis. 

Žmo na Ire na Bi ju re ta Pau žo lie nė mi rė 2003 m. Tu ri sū nus Liu tau rą, Žil vi ną. 
An trą kar tą ve dė 2005 m. Žmo na Al do na Pau žo lie nė – gy dy to ja.106

106 Pa gal Vil niaus įgu los ka ri nin kų ra mo vės pa reng tą lanks ti nu ką.
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sta Nis lo vas liuč vai tis

So cia li nių moks lų dak ta ras, is to ri kas, so cio lo gas. Gi mė 1934 m. Šiau lių ap skri-
ties Jo niš kio ra jo no Gir mi nių kai me. 1945 m. bai gė Min dau gių pra džios mo kyk lą, 
1950 m. – Kriu kų sep tyn me tę mo kyk lą (pro gim na zi ją), 1954 m. bai gė Jo niš kio 1-ąją 
vi du ri nę mo kyk lą. 1959 m. bai gė Vil niaus Uni ver si te to Is to ri jos ir fi  lo lo gi jos fa kul-
te to is to ri jos spe cia ly bės kur są, įsi gy da mas is to ri ko ir is to ri jos dės ty to jo spe cia ly bę. 
1972 m. bai gė dvi me čio va ka ri nio uni ver si te to fi  lo so fi  jos fa kul te tą, 1972 m. – dvi me-
čio va ka ri nio uni ver si te to so cio lo gi jos fa kul te tą. Ir to liau to bu li no sa vo kva li fi  ka ci ją, 
lan ky da mas įvai rius kur sus bei ki tas kva li fi  ka ci jos kė li mo įstai gas. 1984 m. Mask vo je 
Moks lų aka de mi jos So cio lo gi jos ins ti tu te bai gė as pi ran tū rą, ap gy nė eko no mi kos so cio-
lo gi jos moks lų kan di da to di ser ta ci ją. 1993 m. pa tvir tin tas so cia li nių moks lų dak ta ro 
laips nis. 1991 m. Lie tu vos Va dy bos aka de mi jos Moks lo Ta ry ba su tei kė pe da go gi nį 
do cen to var dą. 

1959 m. dir bo Vil niaus kraš to ty ros mu zie ju je vyr. moks li niu ben dra dar biu, 
Pa ne rių fi  lia lo ve dė ju. Tuo pa čiu me tu dir bo Vil niaus tu riz mo ba zė je vyr. in struk-
to rium-me to di nin ku, Vil niaus eks kur si jų biu re vyr. eks kur si jų va do vu. 1962 m. lik-
vi da vus kraš to ty ros mu zie jų, dir bo ke lio se ga myk lo se in ži nie riu mi, na mų val dy bos 
val dy to ju. Nuo 1974 m. – Lie tu vos Liau dies ūkio spe cia lis tų to bu li ni mo si ins ti tu te 
(vė liau – Lie tu vos Va dy bos Aka de mi jo je) vyr. dės ty to ju, do cen tu. 1994 m. dir bo vyr. 
moks li niu ben dra dar biu Lie tu vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tro 
ins ti tu te. Nuo 1995 m. – Vil niaus Ge di mi no Tech ni kos uni ver si te to Trans por to in ži-
ne ri jos fa kul te to Ver slo eko no mi kos ka ted ro je do cen tu, vė liau iki 1993 m. – Įmo nių 
eko no mi kos ir va dy bos ka ted ro je do cen tu.

Dau giau kaip 80 moks li nių ir moks li nių me to di nių dar bų au to rius. Moks li nė 
veik la orien tuo ta į so cia li nių-eko no mi nių pro ble mų in dust ri nės ir va dy bos so cio lo gi-
jos sri tį bei is to ri jos pro ble mas.

Da ly va vo ju dė ji me už Lie tu vos ne pri klau so my bę. Gy nė spau dos ir par la men to 
rū mus bei te le vi zi jos bokš tą. 1991 m. sau sio 13 d. gin da mas te le vi zi jos bokš tą, pa ty rė 
apy sun kį kū no su ža lo ji mą Už drą są ir pa si au ko ji mą, gi nant Lie tu vos ne pri klau so my bę, 
bu vo ap do va no tas Sau sio 13-osios me da liu.

Ak ty viai da ly vau ja vi suo me ni nė je veik lo je. 
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Jo Nas pau Ža

Gi mė 1938 m. lie pos 26 d. Ne meik šių kai me, Jo niš kio ra jo ne.
So cia li nių moks lų (edu ko lo gi jos) dak ta ras, do cen tas, Lie tu vos moks li nin kų są-

jun gos na rys, Lie tu vos ka ta li kų moks lų aka de mi jos moks li nin kų są jun gos na rys.
1944–1948 m. mo kė si Ne meik šių pra di nė je mo kyk lo je, 1948–1956 m. – Kriu-

kų (Jo niš kio raj.) vi du ri nė je mo kyk lo je. 1956–1962 m. stu di ja vo Šiau lių pe da go gi nia-
me ins ti tu te lie tu vių kal bą ir li te ra tū rą, 1964–1970 m. Vil niaus uni ver si te te ru sų kal bą 
ir li te ra tū rą. 

1976–1979 m. mo kė si sta cio na ri nė je as pi ran tū ro je TSRS Pe da go gi nių moks lų 
aka de mi jos moks li nia me-ti ria ma ja me Ru sų kal bos dės ty mo na cio na li nė je mo kyk lo je 
ins ti tu te (Mask vo je). Moks li nių in te re sų sri tis – kal bų są vei ka mo ky mo(-si) pro ce se, 
gim to sios ir ne gim to sios kal bų ko mu ni ka ci nių kom pe ten ci jų ug dy mas. Trans po zi ci jos 
gra ma ti nia me kal bos ly gy je te ma ap gy nė so cia li nių moks lų dak ta ro di ser ta ci ją (Mask-
va, 1980). 

1960–1971 m. dir bo mo ky to ju. 1971–1975 m. Šiau lių pe da go gi nio ins ti tu to 
Ru sų kal bos ka ted ros dės ty to jas, 1979–1993 m. – do cen tas, nuo 1993 m. Lie tu vių kal-
bos di dak ti kos ka ted ros do cen tas, nuo 2006 m. Ug dy mo sis te mų ka ted ros do cen tas.

Ru sų kal bos va do vė lių vi du ri nės mo kyk los IX (1986), X (1989) kla sėms ben dra-
au to rius, re dak to rius. Mo ky mo prie mo nės vy res nių jų kla sių moks lei viams „Fo ne ti ka 
ir or to e pi ja su ra šy bos ele men tais“ ben dra au to rius. Lei di nių „Pe da go gi nių prak ti kų 
pro gra mos ir me to di nė me džia ga fi  lo lo gi jos spe cia ly bių stu den tams“ (1996), „Mor fo-
lo gi nio nag ri nė ji mo pa vyz džiai ir kon tro li nės už duo tys“ (1989, 2000, 2003) ir kt. au-
to rius. Lie tu vos moks lo lei di niuo se ir tarp tau ti nių kon fe ren ci jų lei di niuo se pa skel bęs 
dau giau kaip 100 moks li nių straips nių kal bų są vei kos mo ky mo(-si) pro ce se ir ko mu ni-
ka ci nių kom pe ten ci jų ug dy mo klau si mais. 

Su žmona Irena užaugino sūnų ir dukrą. Turi keturis vaikaičius.
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vla Dis lo vas avi Žie Nis 

Gi mė 1938 m. ge gu žės 28 d. Stul gių k., Šiau lių r. Ha bi li tuo tas tech ni kos moks-
lų dak ta ras, AB „Bio sin te zė“ va do vau jan ty sis in ži nie rius tech no lo gas. 

1946–1957 m. mo kė si Jo niš kio raj. Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je, 1957–1963 m. 
stu di ja vo Ki je vo mais to pra mo nės tech no lo gi jos ins ti tu te, 1965–1968 m. stu di ja vo Lie-
tu vos Me di ci nos Aka de mi jos as pi ran tū ro je.

1963–1965 m. Vil niaus raj. Rau dond va rio an ti bio ti kų ga myk los, „Tau ro“ alaus 
ga myk los vyr. tech no lo gas, 1968–1970 m. Lie tu vos MA Bio che mi jos ins ti tu to jau-
nes ny sis moks li nis ben dra dar bis, 1970–1975 m. – Vil niaus ban do mų jų pra mo nės fer-
men ti nių pre pa ra tų ga myk los Ban do mo jo ce cho vir ši nin kas, Moks lo cen tro sek to riaus 
ve dė jas, 1975–1992 m. – Są jun gi nės tai ko mo sios en zi mo lo gi jos MTI ir moks li nės GS 
„Fer men tas“ la bo ra to ri jos ve dė jas, nuo 1992 m. – AB „Bio sin te zė“ va do vau jan ty sis 
vyr. in ži nie rius.

36 TSRS iš ra di mų ir 2 pa ten tų iš fer men tų pre pa ra tų tech no lo gi jos, jų tai ky mo 
že mės ūkio ir mais to pra mo nė je au to rius. Pa skel bė 45 straips nius moks li nė je pe ri odi-
nė je spau do je bei skai tė pra ne ši mus kon fe ren ci jo se en zi mo lo gi jos klau si mais. Su kur ta 
ir įdieg ta į ga my bą bak te ri nio li zo ci mo pre pa ra to ga my bos tech no lo gi ja, ap ro buo ta 
jo var to ji mo sfe ra gy vu li nin kys tė je ir paukš ti nin kys tė je. At lik ti ga my bi niai ty ri mai ir 
pa teik tos re ko men da ci jos fer men ti nių pre pa ra tų var to ji mui alaus, vy no, spi ri to ir kt. 
mais to pra mo nės tech no lo gi jo se ne tik Lie tu vo je, bet ir už sie nio ša ly se. Daug kar ti nis 
TSRS mik ro bio lo gi nės pra mo nės pa ro dų da ly vis ir žy mū nas.

Žmo na Liu ci ja (g. 1932) – gy dy to ja imu no lo gė.
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eDu ar Das Gu taus kas (1937–2001)

„Kiek vie nas mū sų iš vai kys tės at si ne ša me sa vo ide a lą, į ku rį vi są gy ve ni mą ei na-
me, ku ria me, ieš ko me, kaip sa ve iš reikš ti...

Mo ky to jas... Kiek vie nas tur būt tu rė jo me sa vo mo ky to ją, ku ris mums bu vo gė-
rio ir tie sos įsi kū ni ji mas. Pa so di no mu my se gro žio pa ju ti mo žel di nu ką, ku ris, me tams 
ei nant, su stip rė jo ir iš au go į me dį...

Jau čiu di de lių sen ti men tų gim ta jai Jo niš kio že mei, – at vi ru mo va lan dė lę pri si-
pa ži no dai ni nin kas, LTSR nu si pel nęs ar tis tas Edu ar das Gu taus kas. – Man te ko di de lė 
lai mė sa vo gy ve ni mo pra džio je su tik ti pui kius žmo nes – mo ky to jus. Len kiu gal vą sa vo 
pir ma jai mo ky to jai Drą su tai čių pra di nė je K. Jur gai tie nei. Ji bu vo pui ki pe da go gė, pui-
ki re ži sie rė ir ak to rė. Ji su ge bė jo mu my se iš ug dy ti nuo la ti nį po rei kį me nui, jaut ru mą 
gro žiui! Iš K. Jur gai tie nės ir ga vau pir mą sias gro žio pa mo kas.

Vė liau Kriu kų pro gim na zi ja. Čia vėl li ki mas lė mė su tik ti iš ti są bū rį ta len tin gų 
pe da go gų ir me no my lė to jų, ku rie mei lę gro žiui per da vė sa vo mo ki niams. Li tu a nis tė 
E. Bu čie nė, gam ti nin kė V. Ape ra vi čie nė, mu zi kas J. Kum paus kas. Ir ne tik jie. Vi si 
mo ky to jai ve dė sa vo auk lė ti nius me no pa sau lin, ug dė juo se jei ne me ni nin kus pro fe-
sio na lus, tai bent di de lius me no my lė to jus.“

Edu ar das Gu taus kas pri si me na, su ko kiu at si da vi mu ir pa ki li mu jis ir jo drau gai 
vai di no Že mai tės „Pet rą Kur me lį“. Su ko kiu ma lo nu mu jis gro jo man do li na ir sku du-
čiais mo ky to jo J. Kum paus ko va do vau ja ma me or kest rė ly je.

Vė liau me tai Jo niš kio gim na zi jo je, tar ny ba Ta ry bi nė je Ar mi jo je. Bu vo ge ne ro lo 
Re pi no ma ši nos vai ruo to jas. O ge ne ro las bu vo ne pa pras tai pla čios eru di ci jos žmo gus. 
Dai li nin ko Re pi no gi mi nai čiui, ma tyt, iš ma žens bu vo ak cen tuo ja ma di džiu lė me no 
įta ka, ir to dėl iš auk lė jo jį ne pa pras tai pla čių po lin kių žmo gų. Kiek vie ną sa vait ga lį ge ne-
ro las vyk da vo į ope ros te at rą, sim fo ni nius bei ka me ri nius kon cer tus. Su sa vi mi im da vo 
ir Edu ar dą, ska ti no jį vi sa pu siš kai do mė tis me nu. Jau nuo liui tai bu vo tar si tą sa to, tik 
jau aukš tes nio ly gio, ką bu vo pra dė ję ug dy ti jo vai kys tės mo ky to jai.

Edu ar das do mė jo si mu zi ka. Sa vo tar ny bos drau gams dai nuo da vo lie tu vių liau-
dies dai nas. O žy gių ar ap mo ky mų me tu Edu ar das bu vo da li nio dai na ve dys. Jo skar dus 
te no ras pri vers da vo drau gus pa si temp ti, dar niau žy giuo ti gre to je.

Po tar ny bos Ta ry bi nė je Ar mi jo je Edu ar das dir bo Ka li ning ra de. Dar vai kys tė je 
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su for muo tas po žiū ris į me ną, dai nin gi na miš kiai ir kai my nai, dė dės, LTRS liau dies 
ar tis to, Vil niaus ope ros ir ba le to te at ro so lis to Ka zio Gu taus ko ska ti ni mas dai nuo ti 
liau dies dai nas, ma tyt, ir pa ska ti no vai ki ną at ei ti į mu zi ką. Dirb da mas Ka li ning ra de, 
Edu ar das įsto jo į mies to mu zi kos mo kyk los va ka ri nį dai na vi mo sky rių.

Dir bo jis au to bu so vai ruo to ju. Daž nai pra va žiuo da vo pro Jo niš kį, ir kas kar tą 
jam šir dį su gel da vo vai kys tės il ge sys, nuo sta būs mo kyk li niai va ka rai, mie los akiai ly gu-
mos. Trau kė grįž ti į Lie tu vą.

Bai gęs du mu zi kos mo kyk los kur sus, Edu ar das at vy ko pa si kon sul tuo ti į Vil-
niaus kon ser va to ri ją. Čia jį iš klau sė ir iš kar to pri ėmė mo ky tis so li nio dai na vi mo į 
pro fe so riaus Z. Pau laus ko kla sę. Bu vo tai 1964 m. Vi sa šir di mi jis pa si nė rė į moks lą, 
en tu zias tin gai da ly va vo kon ser va to ri jos ren gia muo se kon cer tuo se. Su kon ser va to ri jos 
cho ru bei or kest ru pa ruo šė F. Men del so no kan ta tą „Val pur gi jos nak tį”. Dai nuo da mas 
du e tu su P. Za rem ba, po pu lia ri no nau jau sius lie tu vių kom po zi to rių kū ri nius, liau dies 
dai nas.

Bū da mas ket vir ta me kon ser va to ri jos kur se, pra de da dai nuo ti Vil niaus ope ro je. 
Pa ren gia Ha rio – (Dž. Pu či nio „Mer gai tė iš Va ka rų“) ir Lion kos – (T. Chre ni ko vo 
„Aud ra“) vaid me nis. Čia pa lan kiai įver ti na mi jo sce ni niai su ge bė ji mai, pra smin ga vai-
dy ba, ta len tin gas kū ri nių in ter pre ta vi mas.

Nuo 1970 m., bai gęs kon ser va to ri ją, E. Gu taus kas pra de da dirb ti Vil niaus aka-
de mi nia me ope ros ir ba le to te at re. So lis tui pa ti ki mi to kie at sa kin gi vaid me nys kaip 
Ru dol fas (Dž. Pu či nio „Bo he ma“), Pin ker to nas (Dž. Pu či nio „Ma dam Ba ter fl ai“), 
Al ma vi va (Dž. Ro si nio „Se vi li jos kir pė jas“), Faus tas (Š. Gu no „Faus tas“), Ar tū ras 
(G. Do ni ce čio „Liu či ja di La mer mur“), Gav ri lo vas (R. Ščed ri no „Ne vien tik mei lė“). 
Per dar bo me tus te at re dai ni nin ko re per tu a re su si kau pia apie tris de šimt te no ro par ti jų, 
ku rias jis su pa si se ki mu dai nuo ja ope ros sce no je.

Edu ar das Gu taus kas dir ba daug ir pro duk ty viai. Ta čiau jis la bai reik lus sau. So-
lis tas ne nuils ta mai to bu li na si, mo ko si iš ge riau sių te no rų, reik liai ver ti na sa vo dar bą, 
ne si ten ki na pa siek tu. 1974 m. so lis tas sta žuo ja si Tbi li sio kon ser va to ri jo je pas TSRS 
liau dies ar tis tą, pro fe so rių D. And gu la dzę.

O Vil niu je ar ti miau sias jo drau gas, pa ta rė jas ir reik lus ver tin to jas – dė dė Ka zys. 
Dai ni nin kui daug pa de da ir žmo na Ra min ta, LTSR Vals ty bi nės kon ser va to ri jos dės-
ty to ja. Vis kas se ka si pui kiai, ta čiau... 1976 m. pra džio je vi sų nuo sta bai E. Gu taus kas 
pa duo da pa reiš ki mą iš ei ti iš ope ros te at ro ir per ei na dirb ti į Kau no mu zi ki nį te at rą.

„Pa bė gau“ sa vo no ru, – pa sa ko ja so lis tas. – Ži no jau, kad Vil niaus ope ro je il gai-
niui man teks kuk les ni vaid me nys, kad jų bus ma žiau. O no rė jau, no riu ir no rė siu 
dirb ti daug, su įtam pa. Į Kau ną įsi pra šiau pats. Ži no jau, kad čia ga lė siu dirb ti daug 
dau giau, vi są sa ve ati duo da mas mė gia mam dar bui. Žmo gaus, ypač me ni nin ko, am žius 
nė ra il gas, ir no riu jį pra gy ven ti ati duo da mas sa ve sce nai mak si ma liai. Tik taip dirb da-
mas ga liu duo ti nau dos žmo nėms“.

E .Gu taus kas – ne ra mus žmo gus. Mė go ben drau ti su žmo nė mis, ke liau ti. Jį 
vi lio jo nau ja ap lin ka, nau ji vaiz dai. Ta čiau il giau pa ke lia vęs vėl il gė jo si sa vo jo te at ro, 
ne ra maus jo gy ve ni mo, sa vo ko le gų ir drau gų, apie ku riuos at si lie pė tik la bai ge rai. 
Džiau gė si drau giš ku, kū ry bin gu ko lek ty vu.
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Mė go tvar ką ir draus mę. Vi so ke rio pą: vi di nę, sce ni nę, mu zi ki nę. Tik tuo met, 
so lis to nuo mo ne, esi pri vers tas pa si temp ti, dirb ti vi so mis iš ga lė mis, be jo kių nuo lai dų 
sau ir ki tiems.

Kau no vals ty bi nia me mu zi ki nia me te at re E. Gu taus kui te ko dirb ti su dau ge liu 
re ži sie rių: R. Vait ke vi čium, V. Stak niu, G. Žy liu, A. Ra gaus kai te ir dau ge liu ki tų. Su 
kiek vie nu iš jų dirb ti įdo mu, nes kiek vie nas duo da ką nors nau jo ir, be abe jo, yra sa vi-
to brai žo me ni nin kas. Ko kius re ži sie rius la biau siai ver ti no? Tuos, ku rie ne už gniau žia 
ak to riaus in di vi du a ly bės, at si žvel gia į me ni nin ko pri gim tį. Vi sa da ma lo nu dirb ti su 
to kiais di ri gen tais kaip S. Son dec kis, S. Do mar kas, S. Če pins kis. Iš Vil niaus ope ros 
di ri gen tų jis mi nė da vo J. Alek ną ir V. Vir žo nį. So lis tas la biau siai mė go dai nuo ti tas 
te no ro par ti jas, ku rios bu vo ar ti miau sios jo pri gim čiai, tar si su ta pę su ja. Tai Ru dol fą 
Dž. Pu či nio „Bo he mo je“ ir To ri do P. Mas ka nio „Kai mo gar bė je“.

E. Gu taus kas sa vik ri tiš kas at li kė jas. Kad ir kaip jam bū tų pa vy kę sce ni niai vaid-
me nys, kaip ge rai apie juos be at si liep tų spau da ir žiū ro vai – so lis tas vi sa da bū da vo tru-
pu tį ne pa ten kin tas sa vi mi. Po kiek vie no spek tak lio jis ge rai iš nag ri nė da vo vaid me nį, 
ypač mu zi ki niu po žiū riu, ir vi sa da ras da vo „kab liu kų“ sau. Tai šen, tai ten kas nors 
jam bū da vo ne ge rai ir jis to bu lin da vo, šli fuo da vo kiek vie ną fra zę.

So lis to mėgs ta mas po sa kis: „Gy ve ni me žmo gus ga li pa siek ti vis ką, ką no ri, tik 
rei kia ži no ti, ko jis no ri“ (Gė tė). E. Gu taus kas ži no jo, ko no ri – jis sie kė me no aukš-
tu mų, sie kė at kak liai, sa vik ri tiš kai žvelg da mas į sa vo dar bą, ne leis da mas sau at si pa lai-
duo ti nė mi nu tei.

Jo dai na vi mo klau sė si Ka na do je, JAV, VDR, Če kos lo va ki jo je. Ypač įsi min ti na 
bu vo ke lio nė į JAV ir Ka na dą, kur vy ko jung ti nė pa bal ti jie čių bri ga da kon cer tuo ti sa vo 
tau tie čiams. 

E. Gu taus kas dai na vo lie tu vių iš ei viams Niu jor ke, Či ka go je bei Mon re a ly je ir 
To ron te. Jo dai na vi mo klau sė mės ir mes, Kriu kų mo kyk los mo ki niai, mo ky to jai. Pas-
ku ti nį kar tą jį gir dė ji me 1996 m., kai jis kar tu su dai ni nin ku J. Ma liu ko niu dai na vo 
mo kyk los ju bi lie ju je.

Vai sin gas dai ni nin ko dar bas ne li ko ne pa ste bė tas. 1980 m. už nuo pel nus vys tant 
lie tu vių ta ry bi nį me ną ir ak ty vią vi suo me ni nę veik lą Edu ar dui Gu taus kui bu vo su teik-
tas Lie tu vos TSR nu si pel niu sio ar tis to gar bės var das.

Edu ar das Gu taus kas iš gy ve ni mo iš ėjo 2001 me tais. Ne ti kė tai. Ne at lai kė gy ve ni-
mo tem po, gal ir ki to kių ne gan dų.
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re Gi maN tas ska ru lis

Ūki nin kų Ele nos Ma čiu ly tės ir Jo no Ska ru lio pir ma gi mis gi mė 1936 m. ba lan-
džio 27 d. Dar gi nių kai me. Tė vai, dirb da mi že mę, dar ir ver slą tu rė jo. Tė vas, bu vęs 
Lie tu vos kad ri nis ka ri nin kas, anks ti ne te kęs tė vo, dėl šei my ni nių ap lin ky bių bu vo pri-
vers tas iš ei ti di mi si jon. 

Bel ve de ry je įsi gi jęs pro fe sio na laus pie ni nin ko spe cia ly bę, sa vo ūky je įkū rė pie-
ni nę. Mo ti na, bai gu si Pa ne vė žio mer gai čių na mų ūkio ruo šos mo kyk lą, bu vo dau ge lio 
ama tų meist rė. Pre kia vo sa vo na muo se įsteig to je Kriu kų ko o pe ra ty vo par duo tu vė je 
bei už dar bia vo iš me ni nio siu vi nė ji mo. Daž niau siai tai bu vo li tur gi niai siu vi niai, puo šę 
Kriu kų, Pa švi ti nio ir Lauk so džio baž ny čias. Tė vai, pa ty rę, kad be moks lo, be spe cia-
ly bės pra gy ven ti ne leng va, ne pai sy da mi so cia li nių ne ra mu mų, nu ta rė vi sas tris sa vo 
at ža las: Re gi man tą, Ni jo lę ir Re dą, leis ti į moks lus. 

1943 m. Re gi man tas pra dė jo lan ky ti Ka ti nų pra džios mo kyk lą. Tai bu vo per mai-
nin gas ant ro jo pa sau li nio ka ro ir anks ty va sis po ka rio lai ko tar pis. Per ket ve rius me tus 
kei tė si try li ka mo ky to jų. Ir ko tik ne bu vo: klie ri kas, stu den tas, par ti za nas, sau gu mie-
tis, pa bė gė lis ir kt. Ir tik ko kie du ar trys – pro fe sio na lūs mo ky to jai. Koks bu vo mo ky-
mas, to kie ir re zul ta tai. Var ge pra mo ku sius moks lei vius kė lė į vy res niuo sius sky rius. 
To dėl 1948 m. vos ne vos iš lai kęs sto ja muo sius eg za mi nus į Kriu kų pro gim na zi ją, 
Re gi man tas ge ro kai var go dėl ne pa kan ka mo ži nių ba ga žo ir draus mės pro ble mų. Pa-
aug lys tės am žius ir mo ky mo si ne sėk mės kė lė ag re si ją. Re gi man tas pa te ko į blo giu kų 
ka te go ri ją.

Kad grei čiau bū tų įtvir tin ta so vie ti nė tvar ka, pra si dė jo įvai rių vi suo me ni nių 
or ga ni za ci jų kū ri mas. Šis pro ce sas ne ap len kė ir mo kyk los. Pri va lė jo steig tis pio nie rių 
ir kom jau ni mo or ga ni za ci jos. Nie kas lais va va lia į jas ne sto jo. Drau dė tė vai, nes ne pa-
žįs ta mos ta ry bi nės val džios bi jo jo ir ne mė go. Mo kyk los va do vy bei to kia pa dė tis bu vo 
grės min ga. Ta da di rek to rius į pio nie rius va ru su va rė vi sus ne klau ža das. Jų va du pa da rė 
Re gi man tą.

Pa si ro do, tai bu vo le mia mas mo men tas jo gy ve ni me. Ly de riau ti jam pa ti ko ir se-
kė si. Pra dė jo ge rai mo ky tis, ta po draus min gas, su rim tė jo. Už si spy ręs ban dė jė gas li te ra-
tū ri nė je veik lo je. Jo ei lė raš čius, ap sa ky mė lius, fel je to nus spaus di no ra jo no laik raš tis. 

1956 m. sėk min gai bai gu sį Kriu kų vid. mo kyk lą, Re gi man tą Jo niš kio raj. Švie-
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ti mo sky rius pa sky rė Tau sė nų sep tyn me tės mo kyk los vyr. pio nie rių va do vu ir mo ky to-
ju. Mo kyk la la bai grei tai iš gar sė jo ra jo ne už kla si nės veik los ir lais va lai kio už im tu mo 
no va to riš ku mu. Tos veik los ini cia to rius ir vyk dy to jas 1957 m. iš ren ka mas Jo niš kio 
ra jo no kom jau ni mo ko mi te to ant ruo ju sek re to riu mi, ku ris ku ruo ja jau ni mo kul tū ros-
švie ti mo dar bą. Re gi man tas su ra jo no jau ni mu grei tai ran da ben drą kal bą ir ak ty via 
ne for ma lia veik la iš si ver žia iš ra jo no ri bų. Vie nas Re gi man to tė vų ne drau gas „buo žės 
sū naus” spar taus po pu lia rė ji mo pro ce se įžvel gia pa vo jų ir par ti nes ins tan ci jas už ver-
čia skun dais. Pra si dė jo įvai riau si ty ri nė ji mai, kni bi nė ji mai, ne si bai gian tis ka ras, ypač 
skaus min gas tė vams. Tai ver tė per kai no ti ver ty bes, mąs ty ti, ar tuo ke liu ei ta. Tė vų 
au ko tas ku ni gys tei, jis at si dū rė prie šin ga me po liu je.

Nu ta rė siek ti aukš to jo moks lo. 1958 m. Re gi man tas sėk min gai įsto jo į Kau no 
me di ci nos ins ti tu tą. Ir čia jis bu vo ly de ris. Vie nus stu di jų me tus bu vo kur so, li ku-
sius – vi so ins ti tu to stu den ti jos va das. Jo pa stan go mis bu vo pa siek ta vi siš ka stu den tiš-
kos veik los ir gy ve ni mo de mok ra tiš ka sa vi val da.

1964 m. bai gęs ins ti tu tą ir įsi gi jęs gy dy to jo spe cia ly bę bu vo ja me pa lik tas dirb ti 
pe da go gi nį-moks li nį dar bą. Stu den tams dės tė vi daus li gų spe cia ly bės kur są ir dir bo 
reu ma to lo gi jos moks li nį dar bą. 1972 m. ap si gy nė me di ci nos moks lų dak ta ro di ser ta-
ci ją. Pa ruo šė ir pa skel bė moks li nė je bei po pu lia rio jo je me di ci nos spau do je per 100 
moks li nių dar bų ir straips nių. Tu rė jo ga li my bę sem tis pa tir ties iš žy miau sių res pub-
li kos spe cia lis tų, to dėl se kė si ir gy dy to jo prak ti ko dar bas. Kon sul ta ci joms pa cien tai 
at vyk da vo iš vi sos res pub li kos. Jų tar pe pa si tai ky da vo ir val džios žmo nių. Jie 1972 m. 
ir ini ci ja vo Re gi man to per kė li mą iš Kau no į sos ti nę. Bu vo pa skir tas vir ši nin ku Svei-
ka tos Ap sau gos Mi nis te ri jos Ket vir to sios val dy bos, ku ri tvar kė res pub li kos eli to: val-
džios ir vy riau sy bės, moks li nin kų, me ni nin kų, ra šy to jų ir ap la mai nu si pel niu sių ša lies 
žmo nių gy dy mą. Bu vo Svei ka tos Ap sau gos Mi nis te ri jos ko le gi jos na rys. Pa ra le liai dir-
bo Vil niaus Vals ty bi nio uni ver si te to Me di ci nos fa kul te te. Dės tė kar dio lo gi jos kur są. 
1986 m. jam su teik tas do cen to var das.

15 me tų va do va vo Res pub li kos Me di ci nos moks lo drau gi jų ta ry bai. Daug me tų 
bu vo me di ci nos žur na lo Svei ka tos ap sau ga red ko le gi jos na rys. 1981 m. bu vo per kel-
tas di rek to riaus pa va duo to ju moks lo dar bui į On ko lo gi jos moks lo ty ri mo ins ti tu tą. 
1983 m. – į tas pa čias pa rei gas Eks pe ri men ti nia me Kli ni ki nia me ins ti tu te. 1991m. 
su teik ta aukš čiau sia gy dy to jo reu ma to lo go kva li fi  ka ci ja.

Ak ty viai da ly va vo Per si tvar ky mo są jū dy je ir 1989 m. bu vo iš rink tas TSRS Aukš-
čiau sio sios Ta ry bos de pu ta tu nuo ša lies me di kų, o 1989 m. – TSRS Aukš čiau sio sios 
Ta ry bos de pu ta tu nuo ša lies Me di ci nos Moks lų Aka de mi jos ir Me di ci nos Moks lų 
drau gi jų. Su ki tais Lie tu vos de le ga tais da ly va vo de ry bo se su so vie ti ne val džia dėl Lie-
tu vos ne pri klau so my bės at ga vi mo.

1993 m., įsi ti ki nęs, kad dėl eko no mi nių pro ble mų moks li nė veik la tam pa ne-
pro duk ty vi, lie ka dirb ti tik prak ti nį gy dy to jo dar bą, iš vyk da mas iš sos ti nės į pro vin ci-
ją – Mo lė tų ra jo no Bal ni nin kų am bu la to ri ją.

2003 m. pa bai go je nu trau kė ak ty vią pro fe si nę veik lą, iš ei da mas į už tar nau tą se-
nat vės ir moks li nin ko pen si ją, pa lik da mas gy ven ti gra žia me eže rin ga me Ry tų Lie tu vos 
kraš te.
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Re gi man tas ve dė 1964 m. Žmo na Al do na Kon dro tai tė – taip pat gy dy to ja. Kaip 
ak ty vi spor ti nin kė, sta lo te ni si nin kė, tarp tau ti nės kla sės spor to meist rė, pa si rin ko spor-
to me di ci nos spe cia ly bę. Ska ru liai už au gi no du sū nus – Val dą ir Egi di jų, duk rą Ag ne-
tą ir naš lai tę au gin ti nę Gra ži ną. Egi di jus ir mar ti As ta tę sia me di kų di nas ti jos tra di ci-
jas. Al do na ir Re gi man tas kol kas yra dvie jų anū kė lių – Kris tu po ir Jus ti no – se ne liai.

vio le ta ra maN čio Ny tĖ-kli ma Šaus kie NĖ

Gi mė Klai pė dos mies te, trem ti nių šei mo je. Bio lo gė (hid ro bio lo gė-tok si ko lo gė), 
Gam tos moks lų dak ta rė (1975 m.). Vy ras Ka zi mie ras (g. 1938 m.) jau mi ręs. Duk ra 
Ra sa (g. 1965 m.) – leng vo sios pra mo nės spe cia lis tė.

1946–1951 m. Vio le ta mo kė si Min dau gių pra di nė je mo kyk lo je (Jo niš kio r.). 
1952–1957 m. mo kė si Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je. 
1959–1964 m. stu di ja vo VPI gam tos – ge og ra fi  jos fa kul te te bio lo gi jos-che mi-

jos spe cia ly bę.
1964–1965 m. dir bo Lie tu vos MA Bo ta ni kos ins ti tu te vyr. la bo ran te. 1965–

1969 m. – Van de nų ty ri mų la bo ra to ri jos vyr. hid ro bio lo ge. 1969–1972 m. – Sankt 
Pe ter bur go (Ru si ja) Vals ty bi nio eže rų ir upių moks li nio ty ri mo ins ti tu to as pi ran te. 
1972–1981 m. – Lie tu vos MA Zo o lo gi jos ir pa ra zi to lo gi jos ins ti tu to (Eko lo gi jos ins ti-
tu tas) jau nes nio ji moks li nė ben dra dar bė. 

1974 m. Sankt Pe ter bur ge ap si gy nė Bio lo gi jos moks lų dak ta rės di ser ta ci ją te-
ma: „Už ter ši mų įta ka Kur šių ma rių zo op lank to nui“. 1981 m. ins ti tu to kon kur so ta ry ba 
pa tvir ti na vyr. moks li niu ben dra dar biu. 1986 m. su teik tas vyr. moks li nio ben dra dar-
bio var das.

Pa grin di niai ty ri mo dar bai bu vo su kon cen truo ti Ne mu no že mu pio, Kur šių ir 
Kau no ma rių van dens ba sei nuo se, nu sta tant pra mo nės įmo nių nu te ka mų jų van de nų 
po vei kį eko sis te mos funk cio na vi mui bei aiš ki nan tis in tok si ka ci jos me cha niz mus.

V. Klia ma šaus kie nė – dau giau kaip 100 moks li nių straips nių įvai riuo se lei di-
niuo se ir mo nog ra fi  jo se au to rė. Da ly va vo moks li nė se ir ga my bi nė se kon fe ren ci jo se 
Lie tu vo je ir už sie ny je.

1972–1986 m. dės tė gam tos ap sau gos moks lus ir mik ro sko pi ją aukš tes nio jo je 
mo kyk lo je. Šiuo me tu ne dir ba.
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oNa alek saN Dra Na viC kai tĖ

Aš, Kriu kų vi du ri nės mo kyk los ant ro sios lai dos abi tu rien tė, bai giau ją 1957 m. 
Pra bė gęs lai kas daug ką nu si ne ša pra ei tin. Drįs tu pa sa ky ti, kad daž niau siai iš sau go me 
at min ty je mū sų mo ky to jų vei dus ir var dus. Ir šian dien pri si me nu, kaip per ma te ma ti-
kos pa mo kas mus ra gin da vo mo ky to jas J. Bu čas: „Kas pir mū nas, kas pa sku tū nas?“. Ar 
kas pa mir šo „Žvaigž du tės“ pra var dę mo ki nių tar pe tu rė ju sią mo ky to ją R. Vinkš ne ly tę, 
kla sės va do vę K. Si mo nai ty tę? Vi sų ir ne su mi nė si. To dėl, nau do da ma si pro ga, vi siems 
ma no bu vu siems mo ky to jams ta riu nuo šir dų AČIŪ.

Bai gu si mo kyk lą 1958 m. įsto jau mo ky tis į Lie tu vos že mės ūkio aka de mi jos 
(nuo 1996 m. uni ver si te tas) Eko no mi kos fa kul te tą (da bar Eko no mi kos ir va dy bos fa-
kul te tas), ku rį bai gu si įgi jau že mės ūkio bu hal te ri nės ap skai tos eko no mis to kva li fi  ka-
ci ją. Pa gal pa sky ri mą dir bau Pa kruo jo ra jo no že mės ūkio val dy bo je vy res ni ą ja eko no-
mis te, vė liau vy res ni ą ja re vi zo re. 

1965 m. bu vau pa kvies ta pe da go gi niam dar bui į LŽŪA Eko no mi kos fa kul te to 
Ap skai tos ir fi  nan sų ka ted rą, kur dve jus me tus dir bau asis ten tės pa rei go se. Dė kin ga 
li ki mui, kad ta da fa kul te to de ka nu ir ka ted ros ve dė ju dir bo doc. K. Ja siū nas, ku ris 
ypa tin gai rū pi no si ka ted ros pe da go gi nio per so na lo for ma vi mu ir moks li nės bei pe da-
go gi nės kom pe ten ci jos to bu li ni mu. Jo dė ka jau ni ka ted ros dės ty to jai kė lė kva li fi  ka ci ją 
tiks li nė je as pi ran tū ro je tuo me ti nės Ta ry bų Są jun gos aukš to sio se mo kyk lo se Mask vo-
je, Le ning ra de, Ki je ve ir ki tur. Nuo 1969 m. stu di ja vau Mask vos Ti mi ria ze vo že mės 
ūkio aka de mi jos tiks li nė je as pi ran tū ro je. Ten pra leis tas lai kas – ne tik įtemp to dar bo 
me tai. Tai ir pa žin tys su ben dra moks liais iš ki tų ša lių, ir Mask vos te at rai, mu zie jai ir 
ki ti kul tū ros ob jek tai, ku riems ras da vo me lai ko ir no ro.

1973 m. ap gy niau Eko no mi kos moks lų kan di da to di ser ta ci ją ir grį žau dirb ti į 
Ap skai tos ir fi  nan sų ka ted rą asis ten tės, o 1976–2004 m. do cen tės pa rei go se. 1993 m. 
moks lų kan di da to laips nis bu vo nost ri fi  kuo tas į so cia li nių moks lų dak ta ro laips nį.

Pa grin di nės moks li nių in te re sų kryp tys dir bant ka ted ro je – ūki nin kų ir že mės 
ūkio ben dro vių ap skai ta ir at skai to my bė. Šia te ma ti ka su ben dra au to riais pa ra šy ti 3 va-
do vė liai, mo ky mo me to di nės prie mo nės, pa reng ti straips niai moks li nių kon fe ren ci jų 
ir ki tiems lei di niams. 
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Jo Nas sŪ ris

Gi miau 1940 m. bir že lio 12 d. Ska kų k. 1959 m. bai giau Kriu kų vi du ri nę mo-
kyk lą. 

1959–1962 me tais tar na vau so vie ti nė je ka riuo me nė je. 1962–1968 m. mo kiau-
si Mur mans ko aukš to jo je jū rei vys tės mo kyk lo je, ją bai gęs pra dė jau dirb ti Klai pė do je 
žve jy bos lai vy ne štur ma nu. 

1969–1972 m., kaip at sar gos ka ri nin kas, bu vau tuo me ti nės val džios pri vers tas 
an trą kar tą už si vilk ti ka ri nę uni for mą ir tar nau ti ka ri nia me jū rų lai vy ne Ta li ne ir Lie-
po jo je. Bai gęs ka ri nę tar ny bą, dir bau Klai pė do je žve jy bos lai vuo se štur ma nu. Į pir mą 
rei są kaip ka pi to nas iš plau kiau 1979-ai siais. Plau kio jau At lan to ir Ra mio jo van de ny no 
žve jy bos ra jo nuo se.

Apie tuos me tus, su sie tus su dar bu jū ro je, iš li kę daug pri si mi ni mų. Daug štor-
mų at lai ky ta. Įsi mi nė štor mas, ku rio me tu bu vo nu plėš tos vi sos lai vo „Tau ra gė“ tra li-
nio de nio len tos, Šiau rės At lan te dvi die nas ir nak tis ne si trau kiau nuo ka pi to no til te-
lio. Ne iš di lo iš at min ties štor mas, į ku rį pa te kau dar bū da mas kur san tas 1963-ai siais, 
plauk da mas su Mur mans ko di džiuo ju žve jy bos tra le riu šal dy tu vu „Ma ja kov skij“, pir-
mu tos se ri jos lai vu. Ban gos bu vo to kios, kad ne si ma tė dan gaus, tar si po van de ni nia me 
lai ve bū tum. Po to kio štor mo vi sa įgu la pa rą mie go jo.

1993-ai siais te ko su si tai ky ti su li ki mu ir rink tis dar bą kran te. Po pa tir to in fark to 
gy dy to jai ne re ko men da vo plauk ti į jū rą ma žiau siai dve jus me tus. Be to, tuo me tu žve-
jy bos lai vy nas Lie tu vo je jau bu vo pra dė jęs ir ti. 

Nuo 1993 m. pra dė jau dirb ti Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos to ka pi to no pa va-
duo to ju, at sa kin gu už lai vy bos sau gu mą ir kon tro lę. Sun kus bu vo lai kas – jū ri nės ad-
mi nist ra ci jos ne bu vo, pa tiems rei kė jo su kur ti vi są lai vy bos kon tro lės sis te mą. Vie nas 
da ly kas val dy ti lai vą ir vi sai ki tas – im tis ad mi nist ra vi mo rei ka lų. Sun kiau sia bu vo tai, 
kad ne bu vo su lai vy bos kon tro le su si ju sių na cio na li nės tei sės ak tų. Su ne pri klau so-
my bės at kū ri mu Lie tu vai ta pus Tarp tau ti nės jū rų or ga ni za ci jos na re te ko įdė ti daug 
pa stan gų per tvar kant na cio na li nio lai vy no val dy mą, ruo šiant na cio na li nius tei sės ak tus 
ir įgy ven din ti spar čiai be si kei čian čius tarp tau ti nius rei ka la vi mus lai vy bos sau gu mo 
klau si mais.

Nuo 2002 m. bir že lio 26 d., įkū rus Lie tu vos sau gios lai vy bos ad mi nist ra ci ją, 
per ėjau dirb ti sky riaus ve dė ju, at sa kin gu už lai vy bos sau gu mą, ava ri jų jū ro je ty ri mą, 
na cio na li nio lai vy no re gist ro tvar ky mą, bu vau nuo la ti nis vals ty bi nės ver ti ni mo ko mi-
si jos, ver ti nan čios jū ri nin kų pa si ruo ši mą už im ti ati tin ka mas pa rei gas lai ve, na rys, da ly-
va vau jū ri nių spe cia ly bių moks lo įstai gų bai gia mų jų vals ty bi nių eg za mi nų ver ti ni mo 
ko mi si jų dar be.
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Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę, bu vo įsi gy ja ma vi so kių lai vų, pa vyz džiui, 
upė-jū ra ti po, nes jie kai na vo ne bran giai. Du jų nu sken do. Bu vo toks laik me tis, sa vo-
tiš ka su iru tė. Net gi lai vus Klai pė dos uos te švar tuo da vo at si tik ti niai, tin ka mai ne ap mo-
ky ti žmo nės. Bu vo no ri ma už si dirb ti, ir vis kas. Lai vus įsi gy da vo apie jū rą ir lai vy bą 
men ką su pra ti mą tu rin tys žmo nės, įsi vaiz duo jan tys, kad tu rė si lai vą – pi ni gai by rės 
kaip iš gau sy bės ra go. Nau ji lai vų sa vi nin kai lai vų įgu las for muo da vo iš žmo nių, ne tu-
rin čių rei kia mos kva li fi  ka ci jos. Jie ne tu rė da vo net ele men ta rių dar bo su tar čių, jiems 
ne mo kė da vo at ly gi ni mų. Lai vai kar tais bū da vo areš tuo ja mi Af ri ko je, rei kė da vo ne ma-
žai pa stan gų, kol jų įgu lų na riai bū da vo su grą ži na mi į sa vo ša lį. 

Pa laips niui tech ni nė lai vų būk lė ge rė jo. Sau gu mu su si rū pi no ir tarp tau ti nė jū rų 
or ga ni za ci ja. Lai vams pra dė ti kel ti tarp tau ti niai rei ka la vi mai. Da bar be veik kiek vie-
na me re gio ne lai vams at lie ka ma vals ty bės uos to kon tro lė. Žo džiu, si tu a ci ja iš es mės 
pa si kei tė.

Kai 2010 m. bir že lio mėn. su ka ko 70 me tų, pa li kau vals ty bi nį dar bą ir šiuo 
me tu ne be dir bu. Jei gu ga lė čiau grįž ti į anks tes nius me tus, vėl rink čiau si dar bą jū ro-
je. Man tai pa tin ka. Ma nau, kad anks čiau tiek ka pi to no, tiek štur ma no dar bas bu vo 
įdo mes nis nei da bar. Ma te ria li nės ver ty bės ta da ne vai di no to kio svar baus vaid mens. 
Ne gal vo jau apie tai, kad ga lė čiau tu rė ti sa vo lai vą. Tam rei kia ko mer ci nių su ge bė ji mų, 
eko no mi nių ži nių, o aš ne itin mo ku skai čiuo ti pi ni gus...

Ką da ry siu iš ėjęs į pen si ją? Vėl bū siu vals tie tis, t. y. ūki nin kas. Iš kur at ėjau į 
jū rą, ten ir grįž tu – prie že mės.107

Už il ga me tį ir ne pri ekaiš tin gą dar bą bei as me ni nį in dė lį ku riant lai vy bos kon tro-
lės sis te mą Lie tu vo je pa dė ką Jo nui Sū riui pa reiš kė su si sie ki mo mi nist ras.

Ge Di mi Nas umB ra sas

Gi miau 1939 m. ba lan džio 13 d. Blauz džiū nuo se prie Švi ti nio upe lio, kur ir 
pra si dė jo ba sa ko jo kai mo vai kio ke lio nė į di džiuo sius van de nis. Ir kla vi mas pa si ga min-
tais plaus tais upe ly je ir bu vo pir mie ji plau kio ji mo prak ti kos įgū džiai su ap si ver ti mais 
van de ny je – lai vy bo je va di na mais „over ke el“.

107 Straips nis ruoš tas pa gal trum pą J. Sū rio pa ra šy tą biog ra fi  ją bei Va ka rų eks pre se iš spaus din tą V. Ma žio ko 
straips nį „50 me tų – kaip vie na aki mir ka“.
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Bai gęs Blauz džiū nų pra džios mo kyk lą,1950–1953 m. mo kiau si Žei me lio vi du-
ri nė je mo kyk lo je, kur la bai ge rus an glų kal bos pa grin dus su dė jo švie saus at mi ni mo 
an glų kal bos mo ky to jas J. Šlia vas. Gy ven da mas Žei me ly je taip pat ruo šiau si „to li ma-
jam plau kio ji mui“. Kar tą pa va sa rį iš tvi nus Berš to lio upe liui, kaž ko kių jė gų pa ska tin tas 
už šo kau ant le do ly ties ir plau kiau pa sro viui, kol ga lų ga le nuo jos nu ė mė mies te lio 
gais ri nin kai. Aiš ku, apie įvy kį su ži no jo mo kyk los va do vy bė, ir bu vau įspė tas, kad už 
to kį pa si plau kio ji mą ga liu bū ti iš mes tas iš mo kyk los.

1953 m. per si kė liau mo ky tis į Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą. Ir čia pa si se kė, nes mo-
kė ge ri mo ky to jai: an glų kal bą – S. Ra man čio nie nė, K. Ja siū nas, ma te ma ti ką – J. Bu-
čas, A. Na ku tis.

1957 m. ne sun kiai įsto jau į Klai pė dos jū rei vys tės mo kyk los lai va ve dy bos sky rių. 
Iš si pil dė vai kys tės sva jo nė: ruo šiau si plau kio ti to li mo jo plau kio ji mo lai vais.

1960 m. bai giau šią mo kyk lą ir ta pau lai vo štur ma nu. Žve jy bos lai vai ma nęs 
ne do mi no. Kaip ne blo gai mo kan tis an glų kal bą (o tuo me tu ma žai kas iš štur ma nų ją 
mo kė jo) bu vau pa skir tas ka pi to no pa dė jė ju plau kio jan čio je ba zė je „Ju li ja Že mai tė“.

Dirb da mas ant ruo ju tan klai vio „Sam bor“ ka pi to no pa dė jė ju 1965 m. ap lan kiau 
Ka na dą, Fa re rų, Šet lan dų sa las, Nor ve gi jos uos tus. 1969 m. su ga my bi niu ref ri že ra to-
riu mi pa bu vo jau Af ri kos že my no vals ty bė se: Se ne ga le, Gvi nė jo je, Ga no je, To ge ir kt. 
Di de lį įspū dį pa da rė ben dra vi mas su juo do jo že my no žmo nė mis.

1974 m., įvyk dęs ati tin ka mą plau kio ji mo jū ro je cen zą, ga vau to li mo jo plau kio-
ji mo ka pi to no di plo mą ir bu vau pa skir tas trans por ti nio ref ri že ra to riaus „Ka zys Preik-
šas“ ka pi to nu, ku ria me dir bau 12 m. Daug kar tų kirs tas že mės ek va to rius su vi so mis 
ta pro ga su reng to mis jū ri nė mis tra di ci jo mis – su si ti ki mais su jū ros die vu Nep tū nu. 
Ap lan ky tos An tark ti dos že my no sa los, Pie tų Ge or gi ja, Mord vi no nas, Pie tų Ame ri kos 
ša lys – Ar gen ti na, Bar ba do sas, Urug va jus, Ku ba, Ve ne su e la ir kt. Pa bu vo jau pen kio se 
Jung ti nės Ame ri kos vals ti jo se, be veik vi so se Eu ro pos vals ty bė se, In di jo je, Egip te, Al-
žy re, Ma ro ke. Iš vi so bū ta 42-ose ša ly se, 128 pa sau lio uos tuo se.

Nuo 1988 m. dir bau Klai pė dos vals ty bi nio jū rų uos to loc ma nu. Tai taip pat bu-
vo sun kus, pa vo jin gas ir įdo mus dar bas.

Nuo 2005 m., jau bū da mas pen si nin kas, dir bau Bal ti jos lai vų sta tyk los įmo nės 
ka pi to nu.

Žmo na An ge li na, mo ky to ja, lai kė tris ma no šei mos kran te kam pus. Sū nus Gin-
tas – trans por to va dy bi nin kas, duk tė Ais tė – bal dų ga my bos va dy bi nin kė. Tu riu tris 
vaikaičius, ku rie dar moks lei viai.
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Be Ne Dik tas meD ve De vas

Gi miauė 1938 m. ba lan džio 20 d. Jo niš kio ra jo ne, Kriu kų se niū ni jo je, Dum bly-
nės kai me. Tė vai tu rė jo 13 ha že mės, ūki nin ka vo. Šei mo je au go trys bro liai ir se suo.

Ka dan gi man sun kiai se kė si tiks lie ji moks lai, Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je bai-
giau tik 10 kla sių. Nuo šeš tos kla sės ra šiau ei lė raš čius, kai ku riuos spaus di no Jo niš kio 
ra jo ni nis laik raš tis „Ta ry bi nis bal sas“. 

1958–1962 m. tar na vau Ta ry bi nė je Ar mi jo je. Po tar ny bos dir bau Pa kruo jo, 
vė liau Bir žų sta ty bi nė se or ga ni za ci jo se, Bir žų Tarp ko lū ki nė je sta ty bos or ga ni za ci jo je. 
14 me tų dir bau mū ri nin ku. Dar ke le rius me tus mū ri nin ku dir bau ko lū kiuo se pa gal 
su tar tis.

Dė da mas ply tą prie ply tos, dė jau ir epig ra mą prie epig ra mos... Jas spaus di no 
Bir žie čių žo dis ir res pub li ki niai laik raš čiai. Pen ke rius me tus te ko bū ti be dar biu. Da bar 
esu pen si nin kas. Su žmo na Ona mėgs ta me kaps ty tis so de. Aš vis te be ra šau epig ra mas, 
sa ty ri nius ei lė raš čius, ku riuos kom piu te riu su ren ka žmo na.

Esu Lie tu vos ne pri klau so mų ra šy to jų są jun gos na rys. Tu riu iš lei dęs try li ka sa-
ty ros kny gų: „Ba la nos ga dy nė“ (1999), „Vi ra-mai na“ (2000), „Au to dro mas“ (2000), 
„Pra ga ro žie das“ (2002), „Bir žie tiš ki šar žai“ I ir II da lys (2004), „Iš kast ruo tos šir dys“ 
(2005), „Ge riau“ (2005), „An ti gy ve ni mas“ (2006), „Ką da ryt“ (2007), „Dra ma ti niai 
kok tei liai“ (2008), „Pa tran kos“ (2009), „Ant de be sė lio“ (2010). Šiuo me tu ruo šiu 
spau dai ke tu rio lik tą sa ty ros kny gą „At vir laiš kiai“. Ačiū ge riems žmo nėms, ku rie pa gal 
iš ga les pa re mia kny gų lei dy bą, o šiaip kū ry ba šiais lai kais yra nuos to lin ga, nie kas ho no-
ra rų ne mo ka. Ta čiau rei kia kaž kuo už si im ti, kad dva siš kai ne mir tum.

Šiuo me tu su žmo na Ona te be gy ve nu Bir žuo se. Trys su au gę vai kai gy ve na sa-
va ran kiš kai.

Dar ne gal vo ju pa dė ti plunks nos: kiek Die vu lis leis, tiek gy ven siu ir ra šy siu.
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reGiNa lukŠaitĖ-mekieNĖ

Gi miau Jo niš kio ra jo ne Ne meik šių kai me 1944 m. bir že lio 18 d., ka ro aud roms 
rims tant. Tė vą per se kio jo po ka rio sau gu mie čiai, nes jo bro lio žmo nos bro liai bu vo iš-
ėję į miš ką par ti za nau ti. To dėl mū sų šei ma per si kė lė pas se ne lius į Min dau gių kai mą. 
Mo kyk la bu vo ar ti, o pir mą ją rai dę iš ve džio ti pa dė jo mo ky to jas Al gi man tas Šuks te ris, 
ku ris vė liau iš si kė lė į Vil nių ir bu vo pa skir tas 21-osios vi du ri nės mo kyk los di rek to riu-
mi. Abu su bro liu Ka ziu 1955 m. bai gė me Min dau gių sep tyn me tę mo kyk lą. Tų pa čių 
me tų ru de nį pra dė jau lan ky ti Kriu kų vi du ri nės mo kyk los aš tun tą ją kla sę. (Min dau giai 
yra pu siau ke lė je tarp Jo niš kio ir Kriu kų.) Aš tun to kų su si rin ko daug ir iš įvai rių   ra jo-
no mo kyk lų. Moks lei viai pri va lė jo ne šio ti uni for mas, net ke pu rai tes vi siems pa siū di-
no. Bu vo me la bai draus min gi, tvar kin gi, ypač mer gai tės.

Vai kys tė, kaip vi sa da - ne rū pes tin ga, links ma. Vi suo me nė je vyks tan tys įvy kiai 
dau giau pa lie tė su au gu sius, o vai kai sa ve iš reikš da vo ki taip,- jų idė ji niai po lin kiai pri-
klau sė nuo tė vų, mo ky to jų. Iki  mo kyk los bu vo 7 km., to dėl tė tis nu pir ko dvi ra tį, su 
ku riuo va ži nė da vau net  žie mą. Tai pra ver tė, kai da ly va vau Jo niš ky je or ga ni zuo to se 
dvi ra ti nin kų lenk ty nė se. Dvi ra tį, aiš ku, tu rė jau ne spor ti nį. Po var žy bų man bu vo su-
teik tas tre čias jau nių at sky ris. Taip pat bu vau ap do va no ta. Mo kyk lo je vy ko in ten sy vus   
už kla si nis gy ve ni mas: šo kių, dra mos bū re liai, cho ras. Vi sur da ly vau da vo me. Ak ty viai 
vei kė li te ra tų bū re lis, ku ria me su Be ne dik tu Med ve de vu mik li no me, ei lia vo me sa vo 
min tis ir tal pi no me sie ni niuo se laik raš tė liuo se. 1958 m.  pa ra šiau ei lė raš čius „Žie mos 
šal čiai“, „Ži bu tė“, „Pa va sa rio va ka ras“ ir kt. Ei lė raš tu kai bu vo nuo šir dūs, pa pras ti, vai-
kiš ki. Kai 1964 m. šei mą su krė tė bro lio žū tis so vie ti nė je ar mi jo je, aš jau mo kiau si 
ins ti tu te. Pa ra šiau dar ke lis ei lė raš tu kus: „Ka ziu kui“, „Lai mė“ ir kt. Ma tyt, sun kiu lai-
ko tar piu sie lai rei kia kaž kur iš si lie ti.

1960 m. bai gus vi du ri nę mo kyk lą, te ko me tus pa dir bė ti, ka dan gi mū sų kla sei 
(V abi tu rien tų lai dai), bu vo pa siū ly ta lik ti ko lū ky je, bet nė vie nas ten ne nu vy ko, o 
iš si bė gio jo kas sau. Dir bau Min dau gių ta ry bi nio ūkio bu hal te ri jo je ka si nin ke. Dar bo 
ne bi jo jau, nors nie ka da to kio ne bu vau dir bu si. Tė tis bi jo jo, kad ne pa da ry čiau klai dų 
ir kad ne rei kė tų nuos to lių at ly gin ti, bet, ma tyt, pa te kau tarp do rų ir pa ti ki mų žmo nių: 
nuos to lių ne bu vo, nors su ko si di de lės pi ni gų su mos - vi sų dar buo to jų at ly gi ni mai. 
Ar tė jant va sa rai, vis daž niau pa gal vo da vau apie me di ci ną. Gal to dėl, kad ša lia ūkio 
kon to ros bu vo me di ci nos punk tas ir sklin dan tis vais tų kva pas dir gi no hi po fi  zę... O gal 
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vai kys tė je vaikš čio ji mas su mo čiu te po pie vas (mo čiu tė pa ži no daug vais ta žo lių) pa-
trau kė to kio ap si spren di mo link... 1961 m. ati da viau do ku men tus į Kau no me di ci nos 
ins ti tu tą (da bar aka de mi ja), sėk min gai įvei kiau di de lį kon kur są (bu vo  8-10 į vie tą) ir 
įsto jau į gy do mą jį fa kul te tą.

Kai at si grę ži at gal, įver ti ni ži nias, įgy tas mo kyk lo je, pa ma tai kiek vie no mo ky-
to jo in dė lį, ne pa ste bi mą iš ša lies, bet la bai svar bų. Iš vai kys tės at si ne ša me tai, kas 
mus ly di vi są li ku sį gy ve ni mą.  Gim da mas žmo gus at si ne ša sa vo li ki mą, o mo kyk la jį 
pa ruo šia gy ve ni mo eta pui. Iki šiol skam ba gal vo je po etės mo ky to jos Va le ri jos Val siū-
nie nės žo džiai: „Kur tu, bran gus vai kys tės ma no slenks ti,/ Me di nis suo las – pa pras tas, 
gru bus./ O leisk tau, mo ky to jau, nu si lenk ti/ Už tai, kad šian dien aš esu žmo gus...”. 
Ne be rei ka lo ma no ma ma no rė jo, kad tap čiau mo ky to ja ir vi sai ne si džiau gė ma no 
pa si rin ki mu. 

1967 m. sėk min gai bai gu si stu di jas, bu vau pa skir ta dirb ti gy dy to ja gi ne ko lo ge 
Ža ga rė je. (Pra šiau si ar čiau na mų, nes tė vai po bro lio žū ties bu vo la bai su gniuž dy ti.) 
Prie pat Lat vi jos sie nos ne di de lia me mies te ly je pra ėjo pir mie ji sa va ran kiš ko dar bo 
me tai. Su ti kau la bai ge rų, do rų žmo nių... Daž nai va ži nė jo me į Ry gos te at rą. Dirb ti 
te ko ne tik gi ne ko lo ge, bet ir te ra peu te, pe diat re, teik ti sku bią pa gal bą. Li go ni nės vyr. 
gy dy to jas An ta nas Var nas vi sa da pa lai ky da vo, pa kon sul tuo da vo. Ža ga rė je dir bau tre jus 
me tus. 1967-1968 m. Šiau lių gim dy mo na muo se ga vau pir mi nį pa ruo ši mą dar bui dar-
bo vie tos prin ci pu, va do vau jant gy dy to jui Po vi lui Va na gui – reik liam, griež tam, kar tu 
to le ran tiš kam, iš mo kiu siam ope ra ci nės tech ni kos ir prak ti kos įgū džių. Vė liau - sta žuo-
tė Vil niaus uni ver si te te. 1971 m. pa nai ki nus Ža ga rės gim dy mo sky rių, per si kė liau į 
Vil niaus  uni ver si te ti nę li go ni nę ir dir bau aku še re gi ne ko lo ge. 1973 m. gi mė duk ra 
Da lia, o 1978 m. dir bant asis ten te ka ted ro je ir be si ruo šiant ra šy ti di ser ta ci ją (ka ted rai 
va do va vo doc. Po vi las Ste po nė nas), pa si bel dė „ne ty čiu kas“. At si dū riau kryž ke lė je: rei-
kė jo ap si spręs ti dėl  kar je ros. Pa si rin kau gy dy to jo prak ti ko ke lią. Gi mė sū nus Al gir das, 
ku ris po daug me tų ap gy nė tech no lo gi jos moks lų dak ta ro di ser ta ci ją. O man 1992 m. 
su teik ta aukš čiau sia gy dy to jo aku še rio gi ne ko lo go kva li fi  ka ci nė ka te go ri ja. At si sky rus 
po li kli ni kai nuo sta cio na ro, nuo 1986 m. li kau po li kli ni ko je, kur te be dir bu iki šiol. 

Spaus din tų dar bų, pra ne ši mų kon fe ren ci jo se, straips nių, ra di jo ir te le vi zi jos lai-
dų, pa skai tų są ra šas ga na il gas. Tre jus me tus va do va vau re zi den tų ruo ši mui. Iš lei dau 
tris kny gas: „Vais ta žo lių ir jų pre pa ra tų pa nau do ji mas aku še ri jo je ir gi ne ko lo gi jo je” 
(1993m.), „Mankš ta, nėš tu mas, svei ka ta” (1995m.) ir „Fi to te ra pi ja aku še ri jo je ir gi ne-
ko lo gi jo je” (2005m.). 

Žmo gaus gy vy bė, jo gy ve ni mo pra džia vi sa da yra pats svar biau sias da ly kas, dėl 
ku rio ne dve jo jant ver ta au ko ti sa ve.
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vaC lo vas Bart ke vi čius

Moks li nis laips nis – dak ta ras. Moks li nis var das – do cen tas. Gi mė 1943 m. ba lan-
džio 20 d. Jo niš kio ra jo no Kriu kų vals čiaus Mi gū nų kai me. Mo kė si Blauz džiū nų pra di-
nė je mo kyk lo je, vė liau Kriu kų vi du ri nė je (nuo aš tun tos kla sės va ka ri nė je) mo kyk lo je, 
ku rią bai gė 1963 m.

1963 m. įsto jo į Kau no po li tech ni kos ins ti tu tą (KPI), ku rį bai gė 1968 m. ir įgi jo 
au to ma ti kos ir te le me cha ni kos spe cia ly bės in ži nie riaus elek tri ko kva li fi  ka ci ją.

1968–1970 m. tar na vo ar mi jo je.
Nuo 1970 m. dir ba Kau no po li tech ni kos ins ti tu te, ku ris 1991 m. pe ror ga ni zuo-

tas į Kau no tech no lo gi jos uni ver si te tą (KTU).
1972–1975 m. mo kė si as pi ran tū ro je. Ją bai gęs, 1975 m. ap si gy nė di ser ta ci ją. 

Jam su teik tas Tech ni kos moks lų kan di da to moks li nis laips nis, vė liau nost ri fi  kuo tas 
Moks lų dak ta ru. 

Do cen to var das su teik tas 1981 m.
Po as pi ran tū ros nuo 1975 m. dir bo KPI asis ten tu, nuo 1978 m. iki da bar – do-

cen tu. 1993–1995 m. KTU Tai ko mo sios elek tro ni kos ka ted ros ve dė jas. 2006–2011 m. 
Elek tros ir val dy mo įtai sų (bu vu sios Tai ko mo sios elek tro ni kos) ka ted ros ve dė jas

Pa grin di nės moks li nio dar bo kryp tys: op ti niai elek tro ni niai sig na lų ap do ro ji mo 
me to dai ir jų tai ky mas pra mo nė je, vaiz dų for ma vi mo me to dai, elek tro ni nių skait me ni-
nių įtai sų pro jek ta vi mas. Iš vi so pa skelb ta per 30 moks li nių dar bų.

Pe da go gi nis dar bas. Pa grin di niai dės to mi da ly kai: tai ko mo ji elek tro ni ka, skait-
me ni nių įtai sų pro jek ta vi mas, pro gra muo ja mos lo gi nės struk tū ros. Va do vė lių aukš to-
sioms mo kyk loms „Pra mo ni nė elek tro ni ka“ (I da lis 1988 m., II da lis 1991 m.) ir 
„Tai ko mo ji elek tro ni ka“ (ruo šia mas spau dai 2011 ar ba 2012 m.) ben dra au to rius. Vi so 
pa ruo šė ir iš lei do 16 mo ky mo me to di nių prie mo nių. 

Vi suo me ni nės pa rei gos: 1998–2011 m. KTU se na to na rys. Nuo 2002 iki 2006 m. 
KTU se na to sek re to rius. Nuo 2001 iki 2005 m. KTU Elek tros ir val dy mo in ži ne ri jos 
fa kul te to Ta ry bos pir mi nin kas.
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al Gi maN tas vai tie kŪ Nas

Gi mė 1944 m. bir že lio 28 d. Jo niš kio ra jo no Gri go nių kai me. 1962 m. bai gė 
Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą ir įsto jo į Vil niaus uni ver si te tą, iš ku rio tuoj pat bu vo iš-
siųs tas tęs ti moks lų į Mask vos Lo mo no so vo uni ver si te tą. 1967 m. bai gė Lo mo no so vo 
uni ver si te to ge o lo gi jos fa kul te tą. 

Nuo 1967 m. rug sė jo mėn. iki 1968 m. spa lio mėn. dir bo jau nes niuo ju moks li-
niu ben dra dar biu Lie tu vos moks li nio ty ri mo ge o lo gi nės žval gy bos ins ti tu te Vil niu je.

1968–1971 m. tę sė moks lus Mask vos Lo mo no so vo uni ver si te to ge o lo gi jos fa-
kul te to as pi ran tū ro je, ku rią bai gęs, ap gy nė di ser ta ci ją te ma: „Šiau rės – va ka rų Bal-
ta ru si jos ak ce so ri niai mi ne ra lai ir ki ti re ti ele men tai“ („Акцессорные минера лы и 
редкие элементы северно-западной части Белорусского массива“), ir jam bu vo 
su teik tas ge o lo gi jos-mi ne ro lo gi jos moks lų kan di da to laips nis. 

1971–1972 m. vėl dir bo Vil niu je Lie tu vos moks li nio ty ri mo ge o lo gi nės žval gy-
bos ins ti tu te.

1972 m. gruo džio mė ne sį TSRS ge o lo gi jos mi nis te ri jos, ku riai pri klau sė ir Vil-
niaus ins ti tu tas, įsa ky mu bu vo per kel tas į Vi sa są jun gi nį hid ro ge o lo gi jos ir in ži ne ri nės 
ge o lo gi jos ins ti tu tą, ku ris yra prie Mask vos, No gins ko ra jo ne. Ja me dir bo nuo 1973 
iki 1985 m. Pra džio je jau nes niuo ju moks li niu ben dra dar biu, vė liau vyr. moks li niu 
ben dra dar biu. 1982–1994 m. dir bo Rū di nių tel ki nių in ži ne ri nės ge o lo gi jos la bo ra to-
ri jos ve dė ju.

1979–1981 m. bu vo ko man di ruo tas į Si ri ją, o 1989–1991 m. – į Al žy rą, kur 
dir bo ge o tech ni nės kon tro lės prie už tvan kų sta ty bos gru pės vir ši nin ku ir uo lie nų bei 
be to no ty ri mų la bo ra to ri jos vir ši nin ku.

Nuo 1995 sau sio iki da bar dir ba ben dra dar bia vi mo su In di ja aso cia ci jo je „So-
vin pom – centr“ vy riau sio jo in ži nie riaus pa va duo to ju. Šis dar bas jau ne su sie tas su 
ge o lo gi ja.

Iš spaus di no 45 moks li nius dar bus, 3 mo nog ra fi  jas su ben dra au to riais. Taip pat 
kar tu su ben dra au to riais yra iš lei dęs 4 vals ty bi nius stan dar tus:1. „Породы горные. 
Mетоды определения предела прочности при одноосном сжатии“. 2. „Породы 
горные. Mетоды определения предела прочности при одноосном растяжении“. 3. 
„Породы горные. Mетод определения предела прочности при сpезе со сжатием.“ 
(1994 m.); 4. „Породы горные. Mетод определения предела прочности при 
объемном сжатии“.
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Vi si spaus din ti dar bai iš leis ti ru sų kal ba, iš sky rus kny gą, pa švęs tą gam tos ap sau-
gos pro ble moms eks plo a tuo jant nau din gų iš ka se nų tel ki nius. Ši kny ga „The mi ning 
and the en vi ron ment“ bu vo iš leis ta pa gal UNESCO–UNISEF pro jek tą kar tu su au to-
riais iš Ai ri jos, Ka na dos, Is pa ni jos ir ki tų ša lių.

Jo Nas Zem kaus kas 

Gi mė1942 m. rug sė jo 13 d. Mi gū nų kai me, Kriu kų pa ra pi jo je.
1950–1953 m. mo kė si Blauz džiū nų pra di nė je mo kyk lo je, 1953–1962 m. – Kriu-

kų vi du ri nė je mo kyk lo je. Ją bai gęs įsto jo į Kau no Po li tech ni kos ins ti tu to Ma ši nų ga my-
bos fa kul te tą, ku rį bai gė 1967 m., įsi gy da mas in ži nie riaus – me cha ni ko kva li fi  ka ci ją.

1968–1971 m. dir bo Kau no po li tech ni kos ins ti tu to me ta lų lie ji mo moks li nė je 
ty ri mų la bo ra to ri jo je in ži nie riu mi, vyr. in ži nie riu mi ir vyr. moks li niu ben dra dar biu.

1971–1974 m. mo kė si as pi ran tū ro je, ku rios moks li nė kryp tis bu vo „Ši lu mi nė 
fi  zi ka“. As pi ran tū ra – prie Bal ta ru si jos Moks lų Aka de mi jos.

1974–1990 m., po as pi ran tū ros bai gi mo, dir bo FTI BMA vyr. in ži nie riu mi, jau-
nes niuo ju moks li niu ben dra dar biu ir vy res niuo ju moks li niu ben dra dar biu.

1990 m. ap si gy nė di ser ta ci ją te ma „Špi ži nių lie ji nių pa vir šiaus le gi ra vi mo va-
na džiu, mo lib de nu ir vol fra mu lie ji mi nė je for mo je me cha niz mo ty ri mas ir tech no lo-
gi jos iš dir bi mas“. Di ser ta ci ja ap gin ta Bal ta ru si jo je, Mins ko Po li tech ni kos ins ti tu te ir 
tais pa čiais me tais pa tvir tin ta VAK Mask vo je, su tei kiant Jo nui Zem kaus kui tech ni kos 
moks lų kan di da to moks li nį laips nį.

1990 m., po Lie tu vos ne pri klau so my bės at kū ri mo, grį žo į Lie tu vą ir pra dė jo dirb-
ti Vil niaus in ži ne ri nia me sta ty bos ins ti tu te (VISI) asis ten tu, vyr. asis ten tu. 1993 m. ko-
vo 24 d. LR moks lo ta ry ba nost ri fi  ka vo moks li nį laips nį, su teik tą už tech ni kos moks lų 
kan di da to di ser ta ci ją 1990 m., ir su tei kė tech ni kos moks lų dak ta ro moks li nį laips nį.

1995 m. Vil niaus Tech ni kos Uni ver si te to (taip bu vo per va din tas VISI) moks li-
nė ta ry ba su tei kė do cen to pe da go gi nį var dą. Vė liau VTU bu vo per va din tas į VGTU 
(Vil niaus Ge di mi no Tech ni kos Uni ver si te tą), ku ria me J. Zem kaus kas iki šiol dir ba 
do cen tu In ži ne ri nės Gra fi  kos ka ted ro je.

Yra pa skel bęs 92 moks li nius dar bus – 50 Bal ta ru si jo je ir 42 Lie tu vo je, 7 me to di-
nes mo ky mo kny ge les stu den tams.
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vytautas Ja tu lis

Vy tau tas Ja tu lis gi mė 1946 m. sau sio 18 d.
1953–1964 m. mo kė si Kriu kų vi du ri nė je mo kyk lo je. 
1959 m. sep tin tos kla sės moks lei vis Vy tau tas iš spaus di no pir mą ją in for ma ci ją 

ra jo no laik raš ty je. 1960–1965 m. ben dra dar biau da mas Jo niš kio ra jo no laik raš ty je, res-
pub li ki nia me ra di ju je, ra šė in for ma ci jas, re por ta žus, apy brai žas apie Kriu kų ir ap lin ki-
nių kai mų žmo nių gy ve ni mą, pa skel bė li te ra tū ri nių kū ri nė lių.

1969–1971 m. V. Ja tu lis dir bo Jo niš kio 
ra jo no laik raš ty je ko res pon den tu, sky riaus ve dė-
ju.

1971–1975 m. dir bo res pub li ki nia me laik-
raš ty je „Tie sa“ ko res pon den tu, ben dra dar bia vo 
ki tuo se res pub li ki niuo se laik raš čiuo se.

1988–1999 m. dir bo Šiau lių ra jo no laik-
raš čio „Lai kas“ re dak to riu mi.

1999–2009 m. dir bo žur na lo „Fut bo las“, 
lei di nio „Bal tik vai ras nau jie nos“ re dak ci jo se, 
ben dra dar bia vo „Lie tu vos ži nių“, „Va ka ro ži nių“ 
ir ki tuo se laik raš čiuo se, re da ga vo kny gas.

„Lie tu vos re kor dų kny go je“ (2003 m.) 
ra šo ma: „... bu vo įre gist ruo tas sa vi tas re kor-
das – il giau sia re cen zi ja apie Lie tu vos re kor dų 
kny gą – 254 ei lu tės, apie 7,5 tūks tan čio spau dos 
žen klų. Tai Vy tau to Ja tu lio re cen zi ja „Šiau lių že-
mė – „Lie tu vos re kor duo se“, iš spaus din ta ra jo no 
laik raš ty je „Lai kas“.

Žur na lis tui Vy tau tui Ja tu liui per 50 ben-
dra dar bia vi mo spau do je me tų te ko su si tik ti su 
įžy miais Lie tu vos ir pa sau lio po li ti kos, moks lo, 
kul tū ros žmo nė mis. 

inter viu su res pub li kos pre zi den tu 
a. Bra zaus ku. Nuo trau ka iš 

V. Ja tu lio al bu mo. Au to rius ne ži no mas
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sau lius Bu čas

Gi mė 1952 m. Kriu kuo se. 1971 m. bai gė Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą, o 1975 m. – 
Vil niaus vals ty bi nį uni ver si te tą. Įgi jo ge og ra fo-ge o moz fo lo go spe cia ly bę. 1975–
1983 m. dir bo in ži nie ri nį dar bą me lio ra ci nės sta ty bos or ga ni za ci jo je. 1983–1997 m. 
Lie tu vos žem dir bys tės ins ti tu te dir bo moks li niu ben dra dar biu, sky rių ve dė ju, moks li-
niu sek re to riu mi. 1994 m. ap si gy nė bio me di ci nos moks lų dak ta ro di ser ta ci ją „Smul-
kin tų ak me nų įta ka dir vo že mio sa vy bėms ir au ga lų der liui“. Nuo 1998 m. Klai pė dos 
uni ver si te to Tarp tau ti nių ry šių sky riaus di rek to rius.

Jo min tys apie Kriu kus ir ten dir bu sius mo ky to jus: „Tu riu la bai daug sen ti men-
tų Kriu kuo se gy ve nu siems ir gy ve nan tiems žmo nėms, ap lin kai, jos rai dai. Mo kyk la ir 
jo je dir bę žmo nės bu vo la bai ryš kus švie su lys kai me. Bu vo lai mė pa žin ti tuos žmo nes, 
ku rie iš šir dies ir be me lo ati da vė sa ve vai kams, kai mo ben druo me nei. Kai ku rie jų tie-
siog su for ma vo ma ne kaip žmo gų. Te pa sa ky siu, kad bent man pro fe so rė D. Klum by tė 
bu vo iš skir ti nė as me ny bė. Jai esu la biau siai dė kin gas. Po dau giau kaip 50 m. ga liu pa-
sa ky ti, kad Kriu kai bent 1960–1980 m. bu vo dva si nės kul tū ros cen tras, o ne kaž ko kia 
pro vin ci ja. Jį for ma vo mo kyk los mo ky to jai, ben druo me nė, baž ny čia ir kaž koks iš skir-
ti nis žiem ga liš kas šei mų, jų žmo nių men ta li te tas, pa si žy min tis oru mu, iš lai ky tu mu, 
to le ran ci ja“.
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Jo Nas au Gus taus kas

Gi mė 1949 m. ko vo 27 d. Kriu kuo se (Jo niš kio r.). 1968 m. bai gė Kriu kų vi du ri-
nę mo kyk lą, 1973 m. – Vil niaus uni ver si te to Gam tos fa kul te tą, įgi jo bio lo go, bio lo gi-
jos ir che mi jos dės ty to jo spe cia ly bę.

1973–1975 m. tar na vo so vie ti nė je ka riuo me nė je. 1975–1978 m.  – Lie tu vos 
MA Zo o lo gi jos ir pa ra zi to lo gi jos ins ti tu to in ži nie rius, jau nes ny sis moks li nis ben dra-
dar bis. 1978–1985 m. Lie tu vos MA Bo ta ni kos ins ti tu to as pi ran tas. 1982–1991 m. 
lei dyk los „Moks las“ gam tos moks lų li te ra tū ros re dak ci jos ve dė jas. Nuo 1994 m. Ap-
lin kos mi nis te ri jos gy vū ni jos sky riaus vyr. zo o lo gas, 2001–2006 m. – Ap lin kos mi nis-
te ri jos Gam tos ap sau gos de par ta men to bio lo gi nės įvai ro vės sky riaus vy riau sia sis spe-
cia lis tas, kar tu Lie tu vos rau do no sios kny gos tvar ky to jas, in for ma ci nio lei di nio, skir to 
re toms, nyks tan čioms rū šims, Rau do ni la pai re dak to rius.

Pa skel bė apie 10 moks li nių ir apie 200 po pu lia rių straips nių gam tos te ma ti ka. 
1989 m. lie tu vių ir an glų kal bo mis iš lei do au to ri nį al bu mą Vabz džių pa sau ly je. 

Kar tu su ben dra au to riais iš lei do kny gas:
P. Ivins kis, J. Au gus taus kas, 2004. Lie tu vos die ni niai dru giai. 
J. Au gus taus kas, S. Sprai naus kai tė, J. Ja šins kas, 2008. Ka ma nos. 
Vie nas ir su ben dra au to riais iliust ra vo per 30 įvai rių moks lo po pu lia ri ni mo kny-

gų bei al bu mų. Svar biau si jų:
V. Ur bo nas, 1986. Gry bai.
Au to rių ko lek ty vas, 1987. Bio lo go va do vas. Sud. V. Log mi nas.
Au to rių ko lek ty vas, 1987. Ta ry bų Są jun gos gam ta. Sud. V. Ja nuš kis, A. Knys tau tas. 
Au to rių ko lek ty vas, 1987. Ma žie ji miš ko tur tai. Sud. D. Gri niū tė. 
Au to rių ko lek ty vas, 1990–1991. Lie tu vos fau na. Paukš čiai, I ir II t. Sud. V. Log-

mi nas. 
Pi lec kis S., Mon se vi čius V. 1995–1997. Lie tu vos fau na. Va ba lai, I ir II t.
Lie tu vos miš kuo se, 1989. Sud. G. Iso kas. 
Au to rių ko lek ty vas, 1998. Kai šia do rių gy vū ni jos at la sas (žu vys, var lia gy viai, rop-

liai, paukš čiai, žin duo liai).
Au to rių ko lek ty vas, 1999. Klai pė dos kraš to pe rin tys paukš čiai. Sud. V. Ju sys. 
Au to rių ko lek ty vas, 1999. Pa kruo jo ra jo no gam ta. 
Au to rių ko lek ty vas, 1999.Tra kų kraš to gam ta.
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Au to rių ko lek ty vas, 1999. Ro kiš kio kraš to gam ta. 
Ro kiš kio kraš to gy vū ni jos at la sas (žu vys, var lia gy viai, rop liai, paukš čiai, žin duo-

liai), 2000. Sud. V. Ma li naus kas, D. Kri vas, J. Au gus taus kas. 
Ute nos kraš to gam ta, 2000. Sud. R. De vei kie nė, V. Ma li naus kas. 
Šiau lių ra jo no gam ta, 2000. Sud. T. Plu kie nė, V. Ma li naus kas. 
Au to rių ko lek ty vas, 2001. Že mai ti jos na cio na li nis par kas. 
Ma žei kių kraš to gam ta , 2000. Sud. V. Ma li naus kas, J. Au gus taus kas, A. Mi ku ta. 
Au to rių ko lek ty vas, 2001. Ma žei kių ra jo no gy vū ni jos at la sas.
Jo na vos kraš to gam ta, 2001. Sud. V. Ma li naus kas, J. Au gus taus kas. 
Ma li naus kas V., Lu ko še vi čius O., 2001. Kai šia do rys. Gam tos ir kul tū ros pa vel das
Elek trė nų kraš to gam ta, 2002 (lie tu vių ir an glų kal bo mis). Sud. V. Ma li naus kas, 

V. Prus kus. 
Eu ro pi nės svar bos bu vei nės Lie tu vo je (Lie tu vo je ap tin ka mų Eu ro pos Są jun gai 

svar bių bu vei nių ti pų aiš ki na ma sis va do vas), 2001. Sud. V. Ra šo ma vi čius. 
R. Gri ke vi čius, 2003. Miš kas ir mes. 
Lie tu vos rau do no ji kny ga, 2007. J. Au gus taus kas re dak ci nės ko le gi jos na rys, teks-

to ir iliust ra ci jų ben dra au to rius.
Šiuo me tu lei dyk la „Lu tu tė“ ruo šia iš lei di mui J.Au gus taus ko au to ri nę kny gą 

Lie tu vos var lia gy viai ir rop liai. 
Da ly va vo įvai rio se gam ti nin kų eks pe di ci jo se po Gru zi ją, Azer bai džia ną, Tur kmė-

ni ją, Uz be ki ją, Ka zach sta ną, Cen tri nės Azi jos dy ku mas ir kal nus, Ru si jos To li muo sius 
Ry tus, Si bi rą, Ko lą, Ka re li ją ir ki tus gam ti nin kams įdo mius re gio nus.

Lais va lai kį ski ria gam tos fo to gra fi  jai. Lie tu vos en to mo lo gų ir or ni to lo gų drau-
gi jų na rys.
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vitaliJus Gailius

Vi ta li jus Gai lius gi mė 1969 m. lie pos 31 d.
1987 m. bai gė Jo niš kio ra jo no Kriu kų vi du ri nę mo kyk lą.
1994 m. bai gė Lie tu vos po li ci jos aka de mi jos tei si nin ko spe cia ly bės pa grin di nes 

stu di jas, jam su teik ta po li ci jos ir vi daus rei ka lų įstai gų val di nin ko kva li fi  ka ci ja ir tei sės 
ba ka lau ro laips nis. 

2006 m. bai gė My ko lo Ro me rio uni ver si te to tei sės ir po li ci jos veik los pro gra-
mos ma gist ran tū ros stu di jas, su teik tas tei sės ma gist ro kva li fi  ka ci nis laips nis.

1990–2000 m. ėjo įvai rias pa rei gas Jo niš kio ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to vie šo-
sios ir kri mi na li nės po li ci jos pa da li niuo se.

2000–2007 m. dir bo Pa ne vė žio mies to vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to Kri mi-
na li nės po li ci jos vy res niuo ju ko mi sa ru, vė liau – vy riau sio jo ko mi sa ro pa va duo to ju. 

2007–2010 m. dir bo Lie tu vos kri mi na li nės po li ci jos biu ro vir ši nin ko pa va duo-
to ju.

Nuo 2010 m. lie pos 14 d. pa skir tas Fi nan si nių nu si kal ti mų ty ri mo tar ny bos prie 
VRM di rek to riu mi. 

2011 m. spa lio 26 d. Mi nist ro Pir mi nin ko po tvar kiu su teik tas vi daus tar ny bos 
ge ne ro lo laips nis. 

V. Gai lius, va do vau da mas Pa ne vė žio mies to vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to 
Or ga ni zuo to nu si kals ta mu mo ty ri mo tar ny bai ir ki tiems kri mi na li nės po li ci jos pa da li-
niams, kar tu su ki to mis tei sė sau gos ins ti tu ci jo mis ty rė ir aiš ki no Pa ne vė žio „tul pi nių“ 
nu si kals ta mo su si vie ni ji mo ir su jais su si ju sių šio mies to or ga ni zuo tų gru pių veik lą.  
Šių ty ri mų me tu bu vo at skleis ti ir įro dy ti „tul pi nių“ įvyk dy ti nu žu dy mai ir ki ti nu si-
kal ti mai – sprog di ni mai, plė ši mai, ne tei sė tas dis po na vi mas šau na mai siais gin klais tiek 
Pa ne vė žio re gio ne, tiek už sie ny je. Vė liau, ei da mas Lie tu vos kri mi na li nės po li ci jos 
biu ro vir ši nin ko pa va duo to jo pa rei gas, va do va vo vi siems Res pub li kos po li ci jos or ga-
ni zuo to nu si kals ta mu mo ty ri mo pa da li niams, ku rie sėk min gai at sklei dė pa grin di nių 
Kau no „dak ta rų“ nu si kals ta mo su si vie ni ji mo va dei vų ir na rių įvyk dy tus sun kius nu si-
kal ti mus, iš aiš ki no Aly taus gin klų pre kei vius. Jam va do vau jant, at si žvel giant į nau jas 
nu si kals ta mu mo kryp tis ir ten den ci jas, kri mi na li nės po li ci jos pa rei gū nų veik la orien-
tuo ta į sie ki mą pa da ry ti nu si kals ta mu mą ne pel nin gu. 

Il ga me tė dar bo vi daus tar ny bo je pa tir tis ir tu ri mos ži nios pa de da V. Gai liui 
siek ti stra te gi nio tiks lo – to bu li nant veik los me to dus ma žin ti fi  nan si nių nu si kal ti mų 
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nei gia mą po vei kį vals ty bės fi  nan sams.
Už są ži nin gą ir pa vyz din gą tar ny bą ne kar tą ska tin tas. 1998 m. ir 2001 m. ap-

do va no tas ant ro jo ir pir mo jo laips nių Vi daus rei ka lų mi nis te ri jos at mi ni mo žen klais 
„Tė vy nės la bui“, 2003 m. – tre čio jo laips nio po li ci jos pa si žy mė ji mo žen klu „An ge las 
Sar gas“, 2006 m. – var di niu gin klu, 2007 m. – var di ne do va na, 2009 m. Lie tu vos Res-
pub li kos Pre zi den tas ap do va no jo or di nu „Už nuo pel nus Lie tu vai“ Ri te rio kry žiu mi.

p. s. „Nė ra pra smės pri si min ti pra ei tį, jei ji ne tu ri įta kos da bar čiai“, – yra pa sa-
kęs č. Di ken sas. Šia sa vo tiš ka bu vu sių mo ki nių veik los ir gy ve ni mų ga le ri ja no rė jo si 
pa drą sin ti ne tik da bar tį, bet ir at ei tį... No ri si pa si džiaug ti, kad ma ža, prie lat vi jos sie nos 
pri glu du si mo kyk lė lė iš au gi no daug gra žių žmo nių... Gra žių pa sie ki mais, įdo mių gy ve-
ni mais... „pra ei tis ir da bar tis – mū sų prie mo nės, tik at ei tis – mū sų tiks las“, – ga lė tu me 
pri tar ti B.pa ska liui.

ar ga liu bū ti tik ra, kad, apie vi sus, ver tus bū ti šio je ga le ri jo je, pa ra šy ta? to li gra-
žu... Juk esa me iš si bars tę po vi są lie tu vą, kai kas trum pam ar il gam iš vy kę į sve čias ša lis. 
kiek vie no žmo gaus gy ve ni mas yra ver tas plunks nos... Bu vęs di rek to rius a. če pu tis yra 
pa sa kęs, kad dau giau sia mū sų abi tu rien tai rin ko si mo ky to jų bei po li ci nin kų spe cia ly bes. 
yra apie ką pa mąs ty ti... kiek jų, ži no mų ir ne ži no mų, ei li nių ir va do vų, dar ba vo si ir dar-
buo ja si mi nė tuo se ba ruo se?.. o kur dar gy dy to jai, tei si nin kai, va dy bi nin kai, ag ro no mai, 
žem dir biai... 

ir šiaip įdomūs žmonės, net šiais visuotino sumaterialėjimo laikais gebantys eiti 
paskui savo svajonę:

„Šiuo metu steigiama viešoji įstaiga „pasaulio vabzdžių galerija“. Jos steigėjai – 
keturi joniškiečiai. trys iš jų – rimantas Butvila, satkūnų girininkas, Juozas Dūda, 
Dar ginių žemės ūkio vadovas, ir Blauzdžiūnų kaimo gyventojas raigirdas pontežis – 
vabzdžių kolekcionieriai. Jų svajonę turėti tokią vabzdžių galeriją palaiko verslininkas 
vilius kaikaris“.108 Galeriją ruošiamasi įrengti uždarytos linkaičių pagrindinės mokyklos 
patalpose.

„turėti vabzdžių ekspozicijos salę buvo ne idėja, o Juozo Dūdos  svajonė. pats 
Juozas, jau 25 metus kolekcionuojantis vabzdžius, daugiausia – drugelius, sako, kad tas 
sumanymas ne šiaip sau parodyti visuomenei, kiek tų vabzdžių yra daug arba kokie jie 
gražūs ar įdomūs... Būsimos ekspozicijos tikslas kur kas kilnesnis, mokslinis, švietėjiškas. 
Gali būti, kad tolimesnėje perspektyvioje linkaičiuose bus rengiamos net mokslinės kon-
ferencijos. < ... >

visi trys rajono vabzdžių kolekcionieriai bent kartą metuose – kartu arba atski-
rai – išsirengia į ekspedicijas po viso pasaulio šalis, kurių metu papildo ir taip gausias savo 
kolekcijas“.109

Širdis džiaugiasi, kai perskaitai tokius žodžius apie savo buvusius mokinius Juozą 
Dūdą ir raigirdą pontežį...

o liūdesį, kad jau uždaryta linkaičių (ir ne tik) pagrindinė mokykla, pakeičia 
nuostaba, kad šioje mokykloje „vaikus pakeis... pasaulio vabzdžiai“. ir viltingai atsidūsti: 
kaip gerai, kad dar ne mūsų mokykloje...

Gy ve ni mas – tai di džiu lė dro bė, ir kiek vie nas jo je pa lie ka me žy mę. pa lin kė ki me 
vie ni ki tiems, kad tai ne bū tų dė mė, ku rią no rė tų si iš va ly ti...

108 Lina Rudnickienė. Linkaičių mokykloje vaikus pakeis ... pasaulio vabzdžiai. „Sidabrė“, 2012 m. sau-
sio 21 d.
109 Ten pat.
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Kriukų viDuriNĖs mokyklos 
aBiturieNtų laiDos

1956 m. i laida 
kla sės auklėtojas ste po nas Gry baus kas

Ja nu žy tė Liu ci ja Do na ta.
Avi žie ny tė Ona 
Venc lo vai tė Ju ze fa 
Ru dy tė Pal my ra Ve ro ni ka 
Zin ke vi čiū tė Ja ni na
Ze deršt re mai tė Ge nė Ona
Au la se vi čiū tė Ona Da nu tė
Pau ža Jo nas 
Bar kaus kas Bro nius
Zuo kas Ze no nas Al gi man tas 
Bag do nas Jo nas 
Ba je lis Al gi man tas 
Koš ki nas Jo nas Ka ro lis
Žvirgž das Al gi man tas 
Ska ru lis Re gi man tas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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1957 m. ii lai da
kla sės auklėtoja ka zimiera si mo nai ty tė

Brig ma ny tė Al bi na 
Ska ru ly tė Ele na Ni jo lė 
Dū do riū tė Vi ja Dzid ra 
Bal tai tė Ire na 
Kup či kai tė Al do na 
Zuo kai tė Al do na Ma ri ja 
Ja tu lis Ju lius
Tik nius Ze no nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ra man čio ny tė Vio le ta 
Jo nai ty tė El vy ra Ge no vai tė 
Na vic kai tė Ona Alek san dra 
Au la se vi čiū tė Va le ri ja Gra ži na 
Kup čiū nai tė Ja ni na 
Umb ra sas An ta nas Ge di mi nas
Avi žie nis Vla dis lo vas 

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1958 m. iii lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė Šim ku vie nė

Ša ba nai tė Bi ru tė Gra sil da 
Mai žiū tė Pra nė 
Ka li naus kas Al bi nas 
Ime na vi čius Jo nas Vy tau tas 
Ba je lis Ei mu tis Jo nas 
Pun te žis Rin val das Le o nas 
Koš ki nas Ver nol das Te odo ras 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1959 m. iv lai da
kla sės auklėtoja sta sė Gon tie nė

Ga ba lai tė Te odo ra Ire na 
Ru dy tė Bi ru tė 
Mi se vi čiū tė Da liu tė 
Kup či kai tė Re gi na 
Sū ris Jo nas 
Bar ta šius Sta nis lo vas 
Ra gu lis Ani ce tas 
Ku čins kas Sta sys 
Baikš tis Rai mun das 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1960 m.v lai da
kla sės auklėtoja eu ge ni ja lu ko še vi čiū tė

Mi se vi čiū tė Ma ri jo na 
La du kai tė Al do na 
Ja tu ly tė Al vy ra 
Jan kū nai tė Sta sė 
Baikš ty tė Al do na 
Žiur ly tė Liu cė Sta sė 
Luk šai tė Re gi na Ge nė 
Jas vi ly tė Sta nis la va 
Ru dis Al gi man tas 
Ša ba nas Kęs tu tis 
Ra mo nai tė Da nu tė 
Bar kaus kai tė Lio nė 
Bal čiū nai tė Zi ta 
Bart ke vi čius Pet ras 
Šniuo lis Sta nis lo vas 
Žu kaus kas Sta nis la vas 
Kup či kas Jo nas 
Ka za kai tis Vy tau tas 
Gri nius Ži bar tas 
Ra ma naus kas Zig man tas 
Ser va Vin cas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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1961 m. vi lai da 
kla sės auklėtoja Da nu tė Šim ku vie nė

Po le kai tė Ja ni na 
Vit ke vi čiū tė Lai mu tė  
Ne ma ny tė Ona Ni jo lė 
Ber no tai tė Juo za po ta 
Žeb raus kai tė Da nu tė  
Bal tai tė Ge no vai tė 
Rim ke vi čiū tė Sta nis la va 
Jo ku bai ty tė Eu ge ni ja
Barš ku tis Ra mū nas
Ba čians kas Do na tas 
La du kas Juo zas 
Urb šai tis Vin cas Vy tau tas 
Ru dis Jo nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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1962 m. vii lai da 
kla sės auklėtoja Ni jo lė au la se vi čienė

Rin ke vi čiū tė An ge lė 
Par ti kai tė Dei man ta 
Miš ki ny tė Ma lia ni ja  
Zu kas Sta sys 
Par ti kas Ri čar das 
Vai te kū nas Al gis 
Zem kaus kas Jo nas 
Kar ži naus kas Al gir das Ed var das 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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1963 m. viii lai da
kla sės auklėtoja ste fa ni ja ado mai tie nė

Bar ta šiū tė Dan guo lė 
Val ta ry tė An ta ni na 
Tik niū tė Sta sė 
Šle pi kai tė Ire na 
Šniuo ly tė Zi ta 
Ku čins kai tė Ja dzė 
Ru dys Vy tau tas 
Kli mai ty tė Van da 
Vai te kū nas Sta sys  
Ska ru ly tė Re da 
Žu kaus kas Al gis 
Va da ko jy tė Ire na 

1963 m. i kai mo jau ni mo lai da 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bart ke vi čius Vac lo vas 
Dan tai tė Liu ci ja 
Gy lys Juo zas 
Kur lys Vy tau tas 

1.
2.
3.
4.

Ma si liū nai tė Ire na 
Par fio no vas Jo nas 
Pi ra gis Vla das 
Prie lai dai tė Dan guo lė 

5.
6.
7.
8.
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1964 m. iX lai da
kla sės auklėtoja kon stan ci ja ab liau liū nai tė

Mai žy tė Liu ci ja 
Šim ke vi čiū tė Ri ma 
Ado mai ty tė Dan guo lė 
Jag ry tė Ja ni na 
Sin ke vi čius My ko las 
Liuč vai ty tė Ro ma 
Ba jo riū nai tė Ele na  
Vai te kū nai tė Dan guo lė 
Gir džiū nai tė Ire na 
Ja tu lis Vy tau tas 

1964 m. ii kai mo jau ni mo lai da

Tik niū tė Vi da 
Bal čiū nai tė Vi da 
Bruz gu lis Pran siš kus 
Ka zu ly tė Aus ma 
Gri niū tė Si gu tė Liu cė 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
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1965 m. X lai da 
kla sės auklėtoja mar ga ri ta Ša pa lai tė

Bal čiū nai tė Liu ci ja 
Bal čiū nai tė Al do na 
Gu sa ro vai tė An fi sa 
Rim ke vi čiū tė Vi da 
Kup čiū nai tė Ro žė 
Ber tu ly tė Al do na 
Po lia kas Jo nas 
Gir džiū nas Ka zi mie ras Vy tau tas
Tik niū tė Ane li ja 
Ne ma nis Si gi tas  
Ka zi liū nas Ze no nas 
Juo dy tė Ire na (nuo trau ko je nė ra)

1965 m. iii kai mo jau ni mo lai da

Rat kus Ju lius 
Ve nis lo vai tė Pran ciš ka 
Mi la šiū nas Ri man tas 
Dzi mi die nė Al do na 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
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1966 m. Xi lai da
kla sės auklėtoja re gi na če pu tie nė

Ka zi liū nai tė Fe li ci ja 
Kan ce vi čiū tė Vik to ri ja 
Kli ma vi čiū tė Sta nis la va 
La tai ty tė Eu ge ni ja 
Bal čiū nai tė Da nu tė 
Mal du ty tė Bi ru tė Emi li ja 
Ma čiu ly tė Al do na 
Šam pins kai tė Zo fi ja 
Mik ne vi čiū tė Da nė 
Čel ky tė Lai mu tė 
Va liu kai tė Liu ci ja 
Bart ke vi čiū tė Sta sė 
Ime na vi čius Pet ras 
Ru dis Kle mas 
Mi se vi čiū tė Ja ni na 
Kar ži naus kai tė Liu ci ja 
Ba ja riū nas Jo nas  
Ka zi liū nas Rei mon tas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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1967 m. Xii lai da 
kla sės auklėtoja an ge lė Ja ku tie nė

Ra ma naus kai tė Ja ni na 
Kil čiaus kai tė Ni jo lė 
Urbonaitė Zita
Vit kai tė Do na ta 
Vai tie kū nai tė Re gi na 
La lu ty tė Al do na 
Pet ro lai ty tė Ire na 
Gurs ky tė Re gi na  
Tre jy tė Vel ta  
Čel ky tė Gra ži na 
Barš kė ty tė Pra nė 
Liuč vai tis Ge di mi nas 
Ado mai tis Si gi tas 
Sek mo kas Liud vi kas 
Ru dis Al gi man tas 
Valiukaitė Angelė
Ra mo nai tė Ona

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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1968 m. Xiii lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė Šim ku vie nė

Kut ra Alek sas 
Jo nai ty tė Vi da 
But kai tė Ja ni na 
Ku čins kai tė Ja ni na 
Sta siū nas Al gir das 
La du kas Vy tau tas 
Gu di nas Al gir das 
Au gus taus kas Jo nas
Ka ti nas Jo nas Si gi tas
Bart ke vi čius Pra nas
Cho loms kis Si gi tas
Už ku rai tis Rai mon das

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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1969 m. Xiv lai da
kla sės auklėtoja va le ri ja ape ra vi čie nė

Sin ke vi čiū tė Ona 
Ve nis lo vai tė Va le ri ja  
Ig no tai tė Vi da  
Ru dy tė Va le ri ja 
Kli ma vi čiū tė Ja ni na 
Kli mai tis My ko las  
Leit ma nas Al gis 
Pet ru šo nis Sta sys 
Ši mo liū nas Alek san dras 
Baikš tys Ze no nas 
Zu kas Al gir das 
Bur mist ro vas Vik to ras  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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1970 m. Xv lai da
kla sės auklėtoja re gi na če pu tie nė

Kri ge ry tė  Lio ni ja 
Du naus kai tė Da nu tė 
Kil čiaus kai tė Vik to ri ja 
Leit ma nai tė Vi ta li ja 
Alek san dra vi čiū tė Zi ta 
Grei ny tė Re gi na 
Leit ma nas Rei mon das 
Ber no tas Alek sas 
Ka ni šaus kas Vy tau tas 
Bag do na vi čiū tė Liu ci ja 
Va lan ti nai tė Da nu tė 
Sta siū nai tė Ra mu tė 
Bu čas Sau lius 
Sta siū nas Pet ras 
Strel čiū nas Sta sys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



251251

1971 m. Xvi lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė Ba ly tė-sek mo kie nė

Ra mo nai tė Da nu tė 
Do mei kai tė Da nu tė 
Pet ro lai ty tė Vi da 
Au gus taus kas Ri mas 
Kan ce vi čius Al gir das 
Po le kas Ka zys 
Ka li naus kas Al vy das 
Ti se vi čius Aud ro nius 
Ka zi liū nas Ju lius

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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1972 m. Xvii lai da
kla sės auklėtoja aus ma kup čiū nai tė

Stri pei ky tė Vio le ta 
Va liu kai tė Emi li ja 
Ur bo nai tė Ni jo lė 
Ka li naus kai tė Jū ra tė 
Ra mo nai tė Al do na 
Jur ge ly tė Lai mu tė 
Miš ki ny tė Gra ži na 
Ka ni šaus kai tė Bi ru tė 
Dič kal nis Vid man tas 
Ma si liū nas Al fon sas 
Šli žys Rim gau das 
Gai ga lai tė Al do na 
Pa šiš ke vi čiū tė Ja ni na

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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1973 m. Xviii lai da 
kla sės auklėtoja Ni jo lė au la se vi čie nė

Sin ke vi čiū tė Al do na 
Ka ly ty tė Vi da  
Va da ko jy tė Zi ta 
Rad vi lai tė Iru tė 
Šim ke vi čiū tė Va le ri ja 
Ani lio ny tė Ja ni na 
Bal čiū nai tė Da lia 
Kub lic kai tė Da nu tė 
Dič kal ny tė Zi ta 
Au gus taus kai tė Sta sė 
Mik ne vi čius Ro mu al das 
Vil ma nas Vid man tas 
Vil ma nas Sta nis lo vas 
Sa vic kas Bro nis la vas 
Ma čiu lis Vy tau tas 
Šle pi kas Sta sys  
Pet ru lai tis Al gir das 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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1974 m. XiX lai da
klasės auklėtojas sta sys vai va da

Durs ti nas Bro nius 
Ja nu žy tė Ire na 
Kes te ry tė Na diež da 
Rad vi lai tė Ligija 
Ka zi liū nai tė Re gi na 
Ka ly tis Jo nas 
Kup čiū nai tė Ge no vai tė 
Kul ve ly tė Lai mu tė 
Leit ma nai tė Zi ta 
Leit ma nai tė Vi da 
Lien ko kas Zi nai da 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ši mu liū nai tė Bi ru tė 
Gai ga lai tė Sta nis la va 
Kir šans kas Sta nis lo vas 
Du naus kas Ste po nas
Bal čiū nas Min dau gas 
Rat kus Ed mon das 
Ra ma nov skij Sta nis lov 
Baikš tys Rai mon das 
Ber no tas Vir gi ni jus 
Žu kas Pra nas 

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1974 m. va ka ri nė mo kyk la

Ape ra vi čius Pran ciš kus 
Ra ma naus kie nė Ma ry tė 
Ru dys Ju lius 
Sa ka ly tė Sta sė 

1.
2.
3.
4.
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1975 m. XX lai da
kla sės auklėtoja re gi na če pu tie nė

Gai ga lai tė Al do na 
Ur be ly tė Ge nė 
Kar ta nai tė Ra mu tė 
Alek san dra vi čiū tė Da lė 
Jur ge ly tė Ni jo lė 
Re nu sai tė Ire na 
Bal čiū nai tė Ire na 
Bag do nai tė Al do na 
Vir ši la Dai nius 
Šim ku tė Snie gi na 
Bag do na vi čiū tė Ona 
Če pins kai tė Ire na 
Gir džiū nai tė El vy ra (nėra nuotraukoje)

1975 m. ne aki vaiz di nė mo kyk la

Api ru by tė Ge nė 
Če raus kie nė Ju di ta 
Mu se ju kie nė Dan guo lė 
Ru dis Sta sys 
Sek mo kas Pra nas 
Vai te kū nas Bro nius 
Zab lac kis  Vla das

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



256256

1976 m. XXi lai da
kla sės auklėtoja va le ri ja ape ra vi čie nė

Liau dans kai tė Lion gi na 
Sek mo kai tė Ja ni na 
Ru dis Al gis 
Kli mai ty tė Ire na 
Po lia kas Sta nis lo vas 
Pet ru lai ty tė Ve ro ni ka 
Alek na vi čius Kęs tu tis 
Bai kai tė Bi ru tė 
Kan ce vi čius Ka zi mie ras 
Ka ly tis Re gi man tas 
Vil ma nai tė Ona
Bla vas čiū nas Vy tau tas 
Va lan čiū tė Da nu tė  
Kal ni nis Jo nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



257257

1977 m. XXii lai da
kla sės auklėtoja ele na ru die nė

Miš ki ny tė Bi ru tė 
Va liau ga Ro mas 
Tu nai ty tė Fe lik si na 
Šim ke vi čiū tė Dan guo lė 
Ka zi liū nas Vla das 
Ur be ly tė Ona 
Kal ni ny tė Ire na 
Ga siū nas Jo nas 
Bal čiū nai tė Gin ta rė 
Kriš čiū nai tė Re gi na 
Ur mo nas Kęs tu tis 
Kur ly tė Da nu tė 
Rim ku tė Bi ru tė  
Ta mo šiū nai tė Vi ta 
Liel kuo kas Jo nas 
Vir ši lai tė Li gi ta 
Stri pei kis Al gis 
Bai kai tė Vi da 
Dau pa ras Sau lius 
Dič kal ny tė Va le ri ja 
Vil kai tė Re gi na  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.



258258

1978 m. XXiii lai da 
kla sės auklėtoja liud mi la Žu rav lio va-Bal čiū nie nė

Po lia kai tė Da nu tė
Mi ra vi čiū tė Ro ma
Ma ti jo šiū tė Ire na
Nai ny tė Da nu tė
Alek na vi čiū tė Vi da
Zab lac ky tė Ni jo lė
Ku ru ly tė Li na
Šim ke vi čiū tė Ona
Umb ra sai tė Da nu tė
Šim ku tė Jo vi ta
Brie dis Si gi tas
Dau no ras Ka zi mie ras
Kir šans kas Jo nas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



259259

1979 m. XXiv lai da
kla sės auklėtojas ri man tas Ja si lio nis

Ka zu lis Aus ma 
Ani lio ny tė Ire na 
Vai nei ky tė Da nu tė 
Vi li mai tė Lo li ta 
Šim ke vi čiū tė Aud ra 
Jo nai tis Da lius 
Sin ke vi čius Pra nas 
Cho loms kis Re gi man tas 
Jur ge lis Jau nius 
Sa vic kas Jo nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



260260

1980 m. XXv lai da 
kla sės auk lė to ja Da nu tė sek mo kie nė

Ja tu lis Ei mu tis 
Gud ma nas Ri čar das 
Kir šans kas Vy tau tas 
Bal čiū nas Ri man tas 
Ga siū nas Sta nis lo vas 
Gliau de lis Min dau gas 
Kan ce vi čius Juo zas 
Čel kis Al gir das 
Ra mo nai tė Ire na 
Gurs ky tė Dai na 
Ga siū nai tė Jad vy ga 
Ra mo nai tė Li gi ta 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brie dy tė Vir gi ni ja 
Ma čiu ly tė Iru tė 
Gud ma nai tė Dai na 
Bla vas čiū nai tė Re gi na 
Rim ku tė Da nu tė 
Alek na vi čiū tė Ra mu tė 
Tu nai ty tė Re gi na 
Brie dy tė Vio le ta 
Leit mo nai tė Izol da 
Du naus kai tė Va le ri ja 
Ta mo šiū nas Kęs tu tis (nėra nuotraukoje)
Vil ma nai tė Ra sa 

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



261261

1981 m. XXvi lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė Šim ku vie nė

Ka ra lius Ka zi mie ras 
Kub lic kai tė Da lia 
Vai te kū nas Al gis 
Vi li mai tė Eu ge ni ja 
Riau kai tė Zi ta 
Au gus taus kas Al gis 
Leit ma nai tė Dan guo lė 
Juš ke vi čius Sau lius 
Ru dy tė Re gi na 
Pet ru ty tė Da lia 
Ja nu žy tė Ok sa na
 Ir gar dai tė Da lė 
Bui vy tė Aud ro nė 
In driu ly tė Vi ta li ja 
Ta mo šiū nai tė Zi ta 
Zu baus kai tė Ri ma 
Riau kai tė Ona 
Lu ko šiū tė Ri ma 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



262262

1982 m. XXvii lai da 
kla sės auklėtoja Ja ni na ra gu lie nė

Vil ma nai tė Snie gė   
Juo za pai ty tė Gra ži na 
Vil ma nai tė Jur gi ta 
Mi ra vi čiū tė Lo li ta 
Brie dy tė Dai va  
Če pu ty tė Vi li ja  
Leit mo nai tė Vio le ta 
Ma čiu ly tė Ilo na 
Jan čiaus kai tė Aud ro nė 
Sa vic kai tė Ri ta 
Meš ki ny tė Da nu tė 
Ga čiaus kai tė Zi ta 
Ani lio nis Al ber tas 
Ape ra vi čiū tė Dai va 
Po lia kai tė Da lia 
Ani lio nis Ri čar das 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



263263

1983 m. XXviii lai da 
kla sės auklėtoja re gi na če pu tie nė

Ma čiu lis Vi lius 
Ja tu lis Re mi gi jus 
Gai ga las Ro mas 
Kur lys Ge di mi nas  
Si ru na vi čius Rid man tas 
Sta še ly tė Sil va 
Ma si liū nai tė Vi da 
Sas naus kai tė Aud ro nė 
Bal tra mai ty tė Li na 
Gai liū tė Ilo na 
Bal čiū nai tė Jū ra tė 
Meš kai tė Vi jo lė 
Mu se ju kai tė Ali na 
Ga sic kai tė Vio le ta 
Bo sai tė As ta 
Ve nis lo vai tė Sa lo mė ja 
Rim ku tė Da lia  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



264264

1984 m. XXiX lai da
kla sės auklėtoja va le ri ja ape ra vi čie nė

Ga li naus kai tė Vi ta li ja  
Au gus taus kai tė Aud ro nė  
Ru dy tė Gra ži na 
Au gus taus kai tė Ida 
Zu baus kai tė Dai va 
Ru pei ka Ri man tas 
Ja nu žis Egi di jus 
Ja tu lis Gin tau tas 
Ra mo nas Ju lius 
Va liu kas Vir gi li jus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



265265

1985 m. XXX lai da 
kla sės auklėtoja ele na ru die nė

Šlėk tai tė Ro si ta 
Vait ku tė Dia na 
Už ku rai ty tė Olė 
Gy ly tė Ilo na 
Ži lins kai tė Re gi na 
Vil ma nai tė Dai va 
Tik niū tė Lo re ta 
Vai nei ky tė Auš ra  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



266266

1986 m. XXXi lai da
kla sės auklėtoja ele na Bui vie nė

Lu ko šiū tė Vio le ta  
Pa kel tis Arū nas 
Ra mo nas Arū nas 
Rim ku tė Sil va 
Ma žei kai tė Jo lan ta 
Gal ku tė Ire na 
Ber tu lis Graž vy das 
Gi ly tė Gi ta na 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



267267

1987 m. XXXii lai da 
kla sės auklėtoja Gra ži na kai ka rie nė

Gai ga lai tė Re gi na  
Bag do nas Arū nas 
Ra po na vi čiū tė Ro ma 
Ja tu lis Vir gi ni jus 
Le va nas Ro mas 
Kal ni ny tė Vi ta 
Jan ke vi čius Vai das 
Ma žei ka Arū nas 
Vi li mas Si gi tas 
Juo zai ty tė Jo vi ta 
Mar ti nai ty tė Da lia  
Lin ge vi čius Re mi gi jus 
Bal čiū nai tė Ri ta 
Gai lius Vi ta li jus 
Čer kaus kai tė Auš ra 
Ge ce vi čius Da ri jus  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



268268

1988 m. XXXiii lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė sek mo kie nė

Luo pai tė Re da 
Luo pai tė Ra sa 
Pa lio ny tė Li na 
Ru dy tė In ga 
Po lia kas Gin tau tas 
Ser vai tė Re na ta 
Žal py tė Lo re ta 
Dū da Arū nas  
Vai tie kai ty tė Vio le ta 
Pon te žis Rai gir das 
Mi len čiū tė Dan guo lė 
Mar ti nai ty tė Dai va 
Ma ti lio ny tė San dra 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



269269

1989 m. XXXiv lai da 
kla sės auklėtoja ele na ru die nė

Sta siu lis Ar tū ras 
Zel var tai tė Le ta 
Le ga čins kas To mas 
Sin ke vi čius  Ai das 
Ša pa lai tė In ga 
Le ga čins kai tė Dia na 
Kva šy tė Eg lė 
Ber tu lis Sau lius 
Mu se ju kas Min dau gas 
Po ce vi čiū tė Dai va 
Ja sai ty tė As ta 
Alek na vi čiū tė Jur gi ta 
Ber tu ly tė Li na 
Si pa vi čiū tė Dai na

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



270270

1990 m. XXXv lai da 
kla sės auklėtoja Ja ni na ra gu lie nė

Dū dai tė Gi ta na
La pins kai tė Gi ta na
Mi ra vi čiū tė Edi ta
Kelp šai tė Re na ta
Po ciū tė Lo re ta
Sek mo kai tė Pra nu tė
Dū da Juo zas
Kau li nis An drius

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



271271

1991 m. XXXvi lai da
kla sės auklėtojas vy das Nar vi das

Vi li mai tė Eri ka
Lin ge vi čiū tė Re na ta
Ra mo nas Ro mas
Čel ky tė Ra sa 
Ra kaus kai tė Dia na 

1.
2.
3.
4.
5.



272272

1992 m. XXXvii lai da
kla sės auklėtoja ste fa Gri ga liū nie nė

Luo pai tė Vi da 
Ser vai tė Ine ta 
Ple ka vi čiū tė Eri ka 
Ge ce vi čiū tė Ne rin ga 
Kup ry tė Dia na 
Gi ly tė Dia na 
Kau li ny tė Vi ta 
Bui vy dai tė Ir ma 
Ba čians kas Egi di jus 
Vai tie kū nai tė Re na ta 
Šle ko nis Ra mū nas 
Nai nys Ri man tas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



273273

1993 m. XXXviii lai da
kla sės auklėtoja ire na Ge ce vi čie nė

Bal čiū nai tė Jo vi ta 1. Eit ke vi čiū tė Ai da 2.

1994 m. XXXiX lai da 
kla sės auklėtoja ele na Bui vie nė

Ado mai ty tė Ra sa 
Dū dai tė Al ma 
Kau li ny tė Li gi ta 

1.
2.
3.

Bag do na itė Ne rin ga 
Sin ke vi čiū tė Jur gi ta 

4.
5.



274274

1995 m. XXXX lai da
kla sės auklėtoja Gra ži na kai ka rie nė

Va liau gai tė Dai va 
Kva šy tė Jur ga 
Pin tu ly tė Jo lan ta
Mac ke vi čiū tė Mi ran da 
Po cius Žyd rū nas 
Nai nys Sau lius 
Sta žys Jo nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



275275

1996 m. XXXXi lai da
kla sės auklėtoja Da nu tė sek mo kie nė

Šiu dei ky tė Bi ru tė 
Ra toms ky tė Kris ti na 
Žu kaus kai tė In ga 
Dums kis Ma rius 
Tik niū tė Li gi ta 
Le ga čins kai tė Stel la 
Va da pa lai tė San dra  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



276276

1997 m. XXXXii lai da 
kla sės auklėtoja ele na ru die nė

Pru šins kai tė Si gu tė 
Umb ra sai tė Ine sa 
Vai naus kai tė Ži vi lė 
Stri pei ky tė Re na ta 
Žul pys Di nas 
Mai žiū tė Jo lan ta 
Ve nis lo vai tė Mig lė  
Ka ly tis Da rius 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



277277

1998 m. XXXXiii lai da 
kla sės auklėtoja re na ta vai nei ky tė

Dau no ras To mas 
Stri pei kis Eri kas 
Bal čiū nai tė Kris ti na 
Bal čiū nas Min dau gas 
Strak šai tė Gied rė 
Kup či kai tė Ju li ja 
Da nie lius Ra sius 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



278278

1999 m. XXXXiv lai da
kla sės auklėtoja Ja ni na ra gu lie nė

Kaz laus kas Do na tas 
Bam bo nai ty tė Ne rin ga 
Ka ly tis Gied rius 
Tik niū tė Kris ti na 
Vai naus kas Žyd rū nas 
Re mė zai tė Jo lan ta 
Va liau gai tė Li di ja 
Sur vi las Min dau gas 
Mic ke vi čiū tė Vi ta li ja 
Pet kus Ra mū nas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



279279

2000 m. XXXXv lai Da
kla sės auklėtoja Jo vi ta Ber tu lie nė

Bal čiū nai tė Ži vi lė 
Gend vi lai tė As ta 
Gend vi lai tė Ive ta 
Jakš tai tė Jur gi ta 
Lin ge vi čius An ta nas 
Meš kai tė Li na 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pet ri kai tė Dai va 
Ra mo nai tė Jur gi ta 
Ta mo šiū nai tė Ra sa 
Va ra na vi čiū tė Jur gi ta 
Žu kaus kas Dei man tas (nėra nuotraukoje)

7.
8.
9.
10.
11.

2001 m. XXXXvi lai Da 
kla sės auklėtoja liud mi la  Bal čiū nie nė

Vi li mai tė Ne rin ga 
Mic ke vi čiū tė Jo li ta 
Šmi tai tė Re na ta 
Rim ku tė Jur gi ta 
Luk šai tė In ga 

1.
2.
3.
4.
5.

Ber ta šius Do na tas 
Kir snaus kai tė In ga 
Ru dy tė Ra sa 
Čer kaus kai tė Jur gi ta 
Vi li mas Man tas 

6.
7.
8.
9.
10.



280280

Kriukų paGriNDiNĖs mokyklos   
DeŠimtokų laiDos

2002 m. i lai da
kla sės auklėtoja ire na kenz gai lie nė

Ger čiu kai tė Da nu tė 
Ado mai tis Sva jū nas 
Ani lio ny tė Vik to ri ja 
Au gus taus kai tė In ga 
Bam bo nai ty tė Jus ti na 
Bart ku tė Vi ta li ja 
Ber no tai tė Ju di ta 
Dau no rai tė Ra sa 
Ga čiaus kas Pau lius 
Ičai tė Li na 
Ja nu šaus kai tė Ag nė 
Jo ku baus kytė Vi li ja 
Meš ka Ne ri jus 
Mi ra vi čius Va len tas 
Po ciū tė San dra 
Sin ke vi čiū tė Lau ra 
Šve da raus kai tė Kris ti na 
Traš ki nas Ne ri jus 
Tre poš ka Ar vy das 
Venc ku tė Ra sa 
Po ciū tė San dra 
Tre poš ka Ar vy das 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.



281281

2003 m.  ii lai da
kla sės auklėtoja ele na ru die nė

Bart kus Vy tau tas
Ber no tas Ne ri jus
Ber tu ly tė Gied rė
Dau no ras Vai das
Ga čiaus kai tė Ie va
Gel žy tė Lau ra
Ja ki ma vi čiū tė Ingrida
Ka ly tis Man tas
Luk šas Va len tas
No vi ko vas Jev ge ni jus
Pet niū nas Ge di mi nas
Ple ka vi čiū tė Vil ma
Po ciū tė Gi ta na
Po ciū tė Vi li ja
Ra gu lis Ne ri jus
Rakš ty tė Lau ra
Ra mo nai tė Rai mon da
Sa mai tis Vi ta li jus
Skir vai nis Do mas
Še lest Kon stan ti nas
Štei nai tė Ne rin ga
Tre poš kai tė As ta
Vi li mai tė Re na ta
Vit kaus kas Gin ta ras
Vyš na raus kai tė Jo lan ta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



282282

2004 m. iii lai da
kla sės auklėtojas Da rius mi lak nis

Au la se vi čiū tė Eg lė
Čer kaus kas Man tas
Ka siu lis Ed ga ras
Ka ti nas Ma rius
Ma ce vi čiū tė Au re li ja
Na vic kas Eval das
Še lest An dre jus
Misevičiūtė Sigutė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



283283

2005 m. iv lai da 
kla sės auklėtoja Ja ni na ra gu lie nė

Zig man ta vi čius Li nas 
Viš na raus kai tė Re na ta 
Do vy dai tis Au ri mas 
Ba ra naus kas Da rius  
Jo ku baus kas To mas  
Kan ce vi čius Vla das 
Viš na raus kai tė Vi ta li ja 
Za ka ras Re mi gi jus 
Šveis te rys Man tas 
Kli mas Va len tas 
Skur de lis Vai das 
Kan ce vi čiū tė Ma ri ja 
Gir džiū nas Vil man tas 
Kup či kas To mas 
Zau ra Er nes tas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



284284

2006 m.  v lai da
kla sės auklėtoja lai ma ka siu lie nė

Vo ro ni čas Ai va ras
Im po ly tė Si mo na 
Pi pi rai tė Vio le ta 
Eit ke vi čiū tė Ro ber ta 
Juš ka Rim vy das 
Sa ba ly tė Ri ta 
Juš ke vi čiū tė Ža vin ta 
Kli mai tė Mil da  
Kup či kas Li nas 
Venc ku tė As ta 
Jokš tai tė Do nal da 
Po cius Sva jū nas 
Šve da vi čius Ro mu al das
Ber no tai tė Ode ta 
Mi le vi čiū tė Re na ta 
Po ciū nai tė Ne rin ga 
Ra mo nas Ri čar das  
Sa ba ly tė San dra  
Ja ki ma vi čiū tė Da lė 
Mi ra vi čius Rim vy das 
Va na gas Min dau gas 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.



285285

2007 m.  vi lai da
kla sės auklėtoja ele na čoj

Va liu kai tė To ma 
Jokš tai tė Au re li ja 
Če pins kas To mas 
Nar ku tė Gre ta 
Sa vic kai tė Eg lė 
Tre poš kai tė Ai da 
Si mo na vi čiū tė Vir gi ni ja
Ma cevi čius Ir man tas
Rim kus Juo zas
Sin ke vi čiū tė Jus ti na
Gai žu tis Da rius
Maš ni ko vas Jus ti nas
Bag do na vi čiū tė Si mo na
Par vai nis Da rius
Lin ge vi čiū tė Jus ti na
Sin ke vi čius Mar ty nas
Ma čiu ly tė Er nes ta
Vi li mai tė Si mo na
Plu čai tė To ma
Še lest Vik to ras
Butavičiūtė Kristina
Ra mo nas Rim vy das
Lo pe tai tė Mal vi na
Du naus kas Ed ga ras
Mac ke vi čius Ai das

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



286286

2008 m. vii lai da
kla sės auklėtoja so na ta ma ti jo šie nė

Ani lio nis Dai nius
Čižaus kas Po vi las
Ge ce vi čius Ne ri jus
Jokštas Liu das
Le be dins kij An drius
Ma ce vi čiū tė Ode ta
Ma čiu ly tė Vi li ja
Mu se ju kas Mo des tas
Ra mo nas Eval das
Kup či kie nė Eri ka
Tom ku tė Eg lė 
Vai čiu ly tė Mo ni ka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vens kus Eri kas
Ba ne vi čius Min dau gas
Dau no rai tė Rit ma
Gai žu ty tė In drė
Im po lis Min dau gas
Kli mas Pau lius
Lin ge vi čius Li nas
Ma čiu lis Dei vi das
Mi ra vi čius Ai va ras
Sa ba ly tė Dia na
Šmi tai tė Li na
Va se ris Vai das

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.



287287

2009 m. viii lai da
kla sės auklėtoja i. kenz gai lie nė

Au la se vi čius Ra mū nas
Ber tu ly tė Ug nė
Bridžius Ai ri das
Čer kaus kai tė Gied rė 
Daukšas Jus ti nas
Ga li naus kai tė Ju li ja
Ja cė nas Pau lius 
Jokštas Dai nius
Juo zai ty tė Ei man tė
Juš ke vi čiū tė Ra sa
Ka li naus kas Pau lius
Kenz gai la To mas
Kri ge ry tė Kris ti na
Lo pe ta Man tas
Maš ni ko vai tė Ais tė
Mic ke vi čiū tė Sil vi ja
Nor vi lai tė Dei man tė
Pe ka ly tė Si mo na
Sa mai ty tė Mig lė
Ži lins kai tė Do vi lė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



288288

2010 m. iX lai da
kla sės auklėtoja Ja ni na ra gu lie nė

Mac ke vi čiū tė Vai da
Luk šas Ge ral das
Mi ka laus kai tė Laura
Sek mo kas Ma rius 
Ma čiu ly tė Li na
In driu lis Dei vy das
Šu kys Er nes tas
Va liu kas Gin ta ras
Bag do na vi čiū tė Dai va
Rum bi nas Ed mun das
Lin ge vi čiū tė Rū ta
Ber tu lis Ovi di jus
Bal čiū nai tė Kris ti na
Dū da Ed ga ras

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



289289

2011 m.  X lai da 
kla sės auklėtoja li gi ta eit ke vi čie nė

 

Ar mo nai tė Si mo na
Čir vins kai tė Dei man tė
Du naus kai tė So li di ja
Eit ke vi čius Jus ti nas
Ga li naus kai tė Lau ra
Ge ce vi čius Gy tis
Ičas Ai va ras
Ka li naus kas Rim gau das
Kenz gai la Kęs tu tis
Mac ke vi čiū tė Ais tė
Ma čiu ly tė Vio le ta
Ma čiu ly tė Vai da
Man dziu kas Min dau gas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ra dze vi čiū tė Vai da
Ra ma naus kas Va len tas 
Rim kus Ar vy das 
Si mo na vi čiū tė Ir ma
Spo gy tė Mil da
Še lest Ro ma nas
Trum pis Ar tū ras
Umb ra sai tė Gin ta rė
Vai čiu lis Žy gi man tas
Vens ku tė Mo des ta
Vil čins kas Ovi di jus 
Vi li mas Ma rius
Vyš na raus kas Ste po nas

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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2011–2012 m.  Xi lai da 
kla sės auklėtoja laima kasiulienė

Gecevičius Modestas
Anilionis Donatas
Pocius Ernestas
Grėbliauskaitė Odeta
Petniūnas Dovydas
Indriulis Edmundas
Umbrasas Vitalis
Lesauskas Modestas
Blumza Deivydas
Kirna Liutauras
Baliūnaitė Lina
Mikšys Deivydas
Šlepikas Ovidijus
Dunauskaitė Deimantė
Galinauskaitė Judita 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Glaus ta kriu kų mo kyk los 
 is to ri Ja

1827 m. pir mo ji mo kyk la Kriu kuo se bu vo pa ra pi nė 
1864 m. įkur ta liau dies pra di nė mo kyk la
1888 m. pa sta ty tas pir mas val diš kas pra di nės mo kyk los pa sta tas
Apie 1906–1907m. kriu kie čiai nu ša li no ru siš ką vals čiaus ad mi nist ra ci ją ir ru sų tau ty bės 

mo ky to ją
1907 m. pa skir tas pir ma sis mo ky to jas lie tu vis Fe lik sas Dau gė la
1936 m. ke tur me tė pra di nė mo kyk la pe ror ga ni zuo ja ma į pra di nę še šia me tę
1939 m. pa sta ty tas se na sis pra di nės mo kyk los pa sta tas, skir tas še šiems sky riams
1946 m. mo kyk la pe ror ga ni zuo ta į pro gim na zi ją
1949 m. mo kyk la pe ror ga ni zuo ta į sep tyn me tę
1952 m. mo kyk la pe ror ga ni zuo ta į vi du ri nę
1956 m. mo kyk lą bai gė pir mo ji abi tu rien tų lai da
Iki 2001 m. mo kyk la iš lei do 46 abi tu rien tų lai das
2001 m. mo kyk la pe ror ga ni zuo ta į pa grin di nę
2003 m. mo kyk la re no vuo ta

Sta ty bos po 1940 m.

1964 m. pir ma sis mo kyk los prie sta tas
1967 m. ke tur bu tis mo ky to jams 
1979 m. ben dra bu tis mo ki niams
1982 m. ant ra sis prie sta tas, val gyk la, spor to sa lė
1983 m. aš tuon bu tis mo ky to jams

Mo kyk los ve dė jai, di rek to riai

1920–1936 m. pra di nės mo kyk los ve dė jas – Juo zas In driu lai tis
1936–1946 m. še šia me tės pra di nės mo kyk los ve dė jas – Juo zas Bu čas
1946–1948 m. pro gim na zi jos di rek to rius – Vla das Va liu šai tis
1948–1949–1952   m. pro gim na zi jos, sep tyn me tės mo kyk los di rek to rius – Juo zas Bu čas
1952–1953 m. m. vi du ri nės mo kyk los di rek to rius – Juo zas Baikš tys
1953–1957 m. vi du ri nės mo kyk los di rek to rius – An ta nas Bu kaus kas
1957–1958 m. m. vi du ri nės mo kyk los di rek to rius – Juo zas Par na raus kas
1958–1996 m. vi du ri nės mo kyk los di rek to rius – An ta nas Če pu tis
1996–2001 m. iki 
2008 m. spa lio 16 d.
2008 m. gruo džio 
28 d. iki šiol

vi du ri nės, pa grin di nės mo kyk los di rek to rius – Vac lo vas Mar ti nai tis

pa grin di nės mo kyk los di rek to rius – Vy tau tas Bal tra mai tis



292292

Di rek to rių pa va duo to jai

1950–1951 m. m. Po vi las Mi la šaus kas
1951–1955 m.
1955–1958 m.

Al do na Ja sai ty tė
Re gi na Vinkš ne ly tė

1958–1969 m. Da nu tė Klum by tė
1969–1974 m.   Da nu tė Šim ku vie nė
1974–2003 m.   Sta sė Sin ke vi čie nė (1976–1977 m. m. S. Sin ke vi čie nę pa va da vo 

Sta sė Vir ši lie nė)
Nuo 2003 m. iki 
šiol

Jo vi ta Ber tu lie nė

Už kla si nio dar bo or ga ni za to rės

1968–1972 m. Da nu tė Šli žie nė
1972–1978 m.   Zi ta Sū rie nė
1978–1992 m.   Liud mi la Bal čiū nie nė (Nuo1990 iki 1992 m. L. Bal čiū nie nę pa va-

da vo Vy tau tas Bal tra mai tis)
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