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STANISLOVAS    BUC`HA,VECKAS

DEL   LIETUVOS   GIMNAZIJU   IR   PROGIMNAZIJU   VEIKLOS
1941-1944   METAIS

Lietuvos   sovietizacija I  ir   rusifikacija,   gyventoju   tremimus   ir   repre-
sijas   1941   in.  birzelio  22   d.  nutrauke  Vokietijos-TSRS  karas.  Deja,  tre-
jus  metus  trukusi  naciu  okupacija  buvo  ne  maziau  pragai§tinga.  Naciai
beveik    sunaikino    Lietuvos    Zydu    bendruomene.    Lietuviu    tautai    grese
kulttirinio    nuosmukio    ir    germanizacijos    pavojus.    Prie5inantis    svarbu
vaidmeni   atliko   ivairiu   pro filing   moikyklos,   kurios   19411-1944   in.   padejo
i§laikyti   Lietuvos   valstybingumo   idej?   ir  tautin€  savimone.   Siuo   atzvil.-
giu   reik5mingos   buvo   ne  tik   auk§tosios  mokyklos,  bet  ir   daugelyje   ap-
skri6iu    veikusios    po    kelias    gimnazijas    ir    progimnazijas.    Rezistencini
vai.dmeni   Lietuvo,s   bend,rojo   lavinimo   vidurinio   mokslo   istaigos   atliko
jau   vien   savo   mokymo   veikla.   Todel   neatsitiktinai   auk§tieji   nacing   pa-
reighnai   trukde   gimnaziju   ir   progimnaziju    darba,   si'eke   jas   uzdaryti.
Lietuvos   mokykloms   teko   dirbti   sunkiomis   salygomis,   gresiant   represi-
joms.   Sovietines   istoriografijos   pozitiriu   1941-1944   in.   Iaikotarpis   mo-
kykloms   buvo   nereik§mingas,   „tamsus",   o   Lietuvos   gene'ralines   srities 2
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tines  nuostatos  tema,  turinti  daug  §altinii2,  kuring  didele  dalis  i5slaptinta
tik    1988    in.,    sovietineje    istoriolgrafijoje    paliesta    pavir5utini5kai.    Apie
gimnazijas  ir  progimnazijas  5iek  tiek  ra5oma  nagrinejant   1941-1944  in.
Lietuvos  5vietima  ar  visa  kulttira.   1941-1944  in.  Lietuvos  5vietimo  ist.o-
rijai  skirtos  A.  Endzino  publikaicijos 5  verte  mazina  tai,  kad  ji  be  i§na5ng.
Nepaisant   to   bei    sovietinei    istoriografijai    btidingu    stereotipu,    darbas
vertingas,   nes   A`.   Endzinas   pateikia   mokyklng   veiklois   faktu,   apibtidina
sunkias   mokytoju   darbo   salygas.   Tyrinedamas   naciu   politika   ir   germa-
nizacij?   Lietuvoje,   gimnaziju   ir   progimnaziju   veikla   domejosi   K.   Ruk-
§enas6.   Fragmienti§ku    duomenng   yra    ir   kitu    istoriku   straipsniuose   bei
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timo   vadybos   pastangos   ginti   §vietimo   istaigas   nuo  nacing   diskriminaci-
niu   potvarkiu.   Mokyklng   padeties   ir   §vietimo   istaigu   darbuotojng   veiklos
faktu  duota   1941-1944  in.  ivykiu  dalyvio  J.  Brazai€io   (Ambrazevi6iaus)
knygoje   „Vienu   vieni" 9,  kitu  Zmoniu   atsiminimuose   (archyvai   buvo   ne-
prieinami) .
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Straipsnyje   apzvelgiamos   Lietuvos   gimna,zijt!   ir   progimnaziju   pade-
ties  bei  veiklos  ypatybesTnaciu  okupacijos  metais.  Taip  pat  norima  nau-
jai   ivertinti   1941-1944  metus  viduriniu  mokyklu  istorijoje.

1940-1941    in.   §vietimo   sistema,   paskutiniais   Lietuvos   Respublikos
gyvavimo   metais    priartejusi    prie   Vakaru    Europois    i5sivys€iusiu    §aliu
lygio,  buvo  pertvarkoma   pagal   sovietines   de5imtmetes  mokyklos  modeli.
Se§iamete   pradzios   moikykla    redukuojama    iki   keturmetes,   o   vidurinis
mokslas   trumpinamas   nuo   se'ptyneriu   iki   §e5eriu   metu.   Todel    1941   in.
gimnazija  baige   dvi'eju   paskutiniu   klasiu   moksleiviai.   Kai   kur   didesnes
pradzios   mokyklos   tapo   nepilnomis   vidurinemis-progimnazijomis.   Ju
skai€it!   padidino  ir   TSRS   armijos   kari§kiu   bei   atvykusiu   sovietiniu   pa-
reigtinu,  vaikams   ,isteigtos   mokyklos   rusu   destomaja   ka,Iba.   Mokykloms
dideles   itakos   turejo   programu   ir   vadoveliu   perzitirejimas,   marksizmo-
leninizmo   idejt!    diegimas,    stalininis   mokytoju   „perauklejimas"    ir   per-
kelimai   i   kitas   mokyklas,   kiti   „socialistiniai   pertvarkymai"  10.

Ta€iau   skaudziausia   smtlgi   mokykloms   sudave   represijos.   Mokytoju
atleidimai   i5    darbo,   suemimai,    tardymai   ir   kankinimai   prasidejo    dar
1940   in.   vasara,  o   1941   in.   birzelio   men.   mokytojus   masiL§kai   treme.   Ne-
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metus  turejo   didziausia  procenta  nuostoliu.  Ypa€  pastebimas  vyru,  suma-
Zejimas"  ]].  Vien  p.er   1941   in.  birzelio  masinius  tremimus   Lietuva   neteko
1089-1094    (apie    loo/o)    mokytojul2.   I   tremtinii!   vagonus   pateko   daug
bendrojo   lavinimo   viduriniu   mokyklu   darbuotoju ]3.   Atsiauriuose   TSRS
rajonuose   atsidtire   nemaza   ir   viduriniu   mokyklu   moksleivil2.

1941  in.  birzelio  pabaiga-1943  in.  kovas

1941   in.   del  Vokieti\jos-TSRS  karo  veiksmu  Lietuvoje  nukentejo  mo-
kyklu  pastatai -dalis  ju  apgriauta.   Buvo  mokytojt2  ir  moksleiviu  aukl!.
V.   Trumpa   rage,   jolg,   prasidejus   karui,   „daug   mokytoju   ir   moksleiviu,
kurie  aktyviai  stojo  i  partizant2  eiles,  Zuvo  nuo  bol5eviku  rankos"  ]4.   Ka-
iro   pradzioije   Zuvusing   ar   nuzudytu   5vietimo   darbuotojtf   sara§as l5  nepil-
nas.   Jame,   pvz.,   nera   NKVD   darbuotoju   nuzudyto   Zarasu   gimnazijos
mokytojo    E.    A.    Sakalio l6.  Per   susiremimus    Zuv`o   sovietiniu   aktyvistu
btiriuose   kovojusiu   mokytoju   ir   moksleiviu.   Sukileliai   „uZ   komunistini
veikima",  bendradarbiavima  su  NKVD  su§aude  arba  perdave  vokie€iams
kelis  viduriniu  mokyklu  dir.ektorius  ir  moikytojus,  bet  tai  ne  masinis  rei5-
kinys.   Kita  vertus,  kelios   de§imtys  mokytoju  per  sukilima   i§silaisvino  i§
sovietining   kalejimi± '17.

Sovietineje  istoriografijoje  kartojamas   faktas,  jog   1941-1944   in.   na-
tciu  okupuotoje   Lietuvoje  b.uvo `nuzudyta   daugiau  kaip   ttikstantis  ivairiu
tautybiu`   mokytoju[8,   yra   kaip   savolti,5ka   nuo.roda   ii   dar   viena   Lietuvos
§vi-etimo    trag`edija,    prilygstan6ia    stalininiams    tremimams    ir   susijusia
;su   Zydu   genocidu.   Tik   uzeme   Lietuva,   naciai   ateme   i5   Zydu   pilietines
teises   ir   pareikalavo   atleisti   visus   mokytojus   Zydus.   Tiesa,   dalis   i§   jng
pateko  i  tremti  TSRS  arba  buvo  pa`sitrauke  i  uzfrdnte,  kiti  slapstesi  pas
gyventojus,   ta6iau   didzioji   dalis   tapo   naciu   genocido   aukomis.   Iki   Vo-
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k,ietijos-TS,RS    ka'ro    Lietuvos    vidurinese   ir   nepilno,se   vidurinese   mo-
kyklose   dirbo   354   pedagogai   Zydai ]9.  Mokyklos   neteko   ir   Zydu  mokslei-
viu.   Neliko   ir   13   auk5tesniujng   bendrojo   lavinimo   mokyklu,   kuriose   mo-
kesi_   2183`.raudonarmie6iu   vaikai 20.   Be   to.,   vokie5iu   pareigtlnai   neleido
veikti   bendrojo   lavinimo   vidurinems   mokykloms   le`nki!   destomaja   kalba
(pradzios  mo,kyk'los  veike),I

Per   birzelio   sukilima   sudaryta   Lietuvos   Laikinoji   vyriausybe,   kuria
demonstratyviai   ignoravo   Vokietija,   netgi   naujos   okupacijos   salygomis
stengesi   §alinti   sovietizacijos   padarinius.   Per   5e5ias   jos   gyvavimo   sa-
vaites  tai  geriausiai  sekesi   §vietimo  sri.6iai,  i  kuri?,  i5skyrus  lenki!  vidu-
rinio   mo,kslo   klausima   ir   Zydu   mokymasi,   naciai   okupacijos   pradzioje
mazai  ki5osi.   Laikinosios  vyriausybes  ministras  pirmininkas  J.  Ambraze-
vi6ius,   kartu   buves   ir   5vietimo   ministras,   veliau   rage,   kad   „grazintas
Svietimo  srityje  12  metu  mokslas  vietoje  sovietu  degraduoto  i  1'0  metu" 21.
Grizta   ir   prie   1936   in.   mokymo   programu.   Mckyklos   oficialiai   atgavo
buvusius   pavadiniimus:   vidurines   mokyklos   imtos   vadinti   gimnazijo`mis,
nepilnos   vidurines-progimnazijomis22.15spresta    1941    in.    dvieju   abi-
turientu   laidu   problema.   Baigusiems   devinta   klase   nauji   brandos   ates-
tatai   buvo   i§duodami   i5laikius   de5imtos   klases   (1940/41   in.in.)    lietuviu
kalbos  ir  literattiros  bei  Lietuvos  istorijos  kurso  egzaminus 23.   Sios  prie-
mones   pakele   vidurinio   mokslo   prestiza.   Rengiant   naujus   pedagogus,
k labai   trtiko   po   1941   in.   vasaros   praradimu,  mokytoju  -semina-riju

s   buvo   padidintas   nuo   penkiu   iki    a5tuonii!24.   Gerus   mokytojris

i§   15   vidurining   mokyklu   ir   1   nepilno's   vidurines   liko  4   giinria-
•                 1.        I                                      1         11                    -            1     I        ......         1.
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kius  pedagogus  kai  kur  stengtasi  perkelti  i  kitng  vietoviu  mokyklas,  kad
jie   nejaustu   gyventoju   prie5i§kumo.   Daugelis   atleistuju   „del   netinkamo
laikymosi   bol5eviku  valdymo  metu"   vel   buvo   idarbinti   mokyklos'e.   Toiks
atlaidus   pozitiris   padejo   grei€iau   rasti   pedagogu   ir   toms   gimnazijoms
bei  progimnazijoms,  kuriu  mokytoju  dalis,   daugiausia  vyrai,  perejo  i  ki-
tas   5vietimo  istaigas   ar  rado.  pelningesni;  uzsiemi'ma,  nes  moikytojo   dar-
bas   1941-1944  in.  buvo  sunkus  ir  mazai  apmokaimas.

Po   Laikinosios   vyriausybes   oficialaus   nu§alini,mo   1941   in.   rugpjti6io
5  d.  Lietuvos   generalines   srities   5vietimo  vadybai  vadovavo  generalinis
tarejas 26  P.  Me5kauska,s-,Germantas 27,   suvaidin?s   i5skirtini   vaidmeni   gi-
nant   Lietuvos   kulttira  ir  5vietima   nuo   germanizacijos.   Svietimo  vadyba
toliau   vykde   Laikinosios   vyriausybes   §vietimo   politika,   palikoi  paskirtus
savivaldos   pareigtinus.   Iki   1943   in.  `kovo   pavyko   atsispirti   naciu   diskri-
minaciniams    potvarkiams    ir    i§1aikyti    kulttirine    autonomija.    Bendrojo
lavinimo   mo.kyklu   tinklo   pletimas   ir  veikla   tapo   svarbia   pasyvaus  prie-
§inimoisi   ge'rmanizacijos  politi'kai   forma 28.

1941    in.   rudeni   Lietuvos   generalineie   srityje,   be   Svietimo   vadybai
n`epriklausiusiu  `mokyklu  vokie5iu  destomaja   kalba,  buvo  50  gimnaziju 29.
Viln
zijos
rusu   mokykla    reorganizuota    buvusi    baltarusiu    (gudu)    progimnazija.
Kaune   5vietimo   vadybo`s   Zinioije  buvo   10   gimnaziju.,   Kitur  ju   sumazejo
nedaug.   Lietuvos   gimnazijose   dirbo   1048  'mokytojai,   kurie   moke   25962
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kyklu   buvo   1274   mokytojai  .ir   31732   moksleiviai.
Nemaza   gimnaziju   ir   progimnaziju   pastatl!,   ypa6   didesniuose   mies-

tuose,   jau   1941   in.   rudeni   uzeme  vermachtas   (vokie€iu   kariuomene)   ir
okupacines   istaigos.   Todel   daugeliui   mokyklu   teko   ie5koti   prieglobs€io
neuzimtose  veikian€iose  mokyklose   ar   naudotis   mokslui  nepritaikytomis
patalpomis.   Mokyklos   buvo   priverstos   dirbti   dviem   pamainomis.   Dau+
gelis   negalejo   sutalpinti   visu   norin6iu   molkytis.   Tai   atsispindi  mokyklu
direktoring  ataskaitose.  Antai  Alytaus  gimnazijoje,  kurios  pastatuose  buvo
isi'ktire   voikie6iu   kareiviai,  mokesi   1037   moksleiviai.   15   ju   net  421   buvo
naujai   priimtas.   535   moksleiviams   t'eko   mokytis   samdytose   patalpose.
550  vietng  Birzu  gimnazijoje  moikesi  704  jaunuoliai,  o  del  patalpu  sto,kos
dar   64   noirintys   nebuvo   priimti.   Jo,ni5kio   gimnazijoje   su   samdyto,mis
patalpomis  buvo,  407  vietos,  o  mokesi  456  moksleiviai.  1§  ju   199  naujai
pr,'iimti 31.    Po   is.ovi,etilnitng    1940/41    im.in.   padaugejo   norin€iLf   gauti   vidu-
rini     i5'silavinima,   kurio    buvo    isiJekiama    ir    kaJro    s?lygomis.   Neturejo
didesnes   itakos   ne   mokestis   uZ   moksla   gimnazijo,se   ir   progimnazijose
(pradzios  mokyklose  moketi  nereikejo).  40  markiu  mokestis  1941/42  in. in.
vidurinese  mokyklose   1942/43  m„ in.  buvo  padidintas   iki  60-i80  markiu.
Rytu   Lietuvos   mokykloms   sutei`kta   teise   del   neturto   nuo   mo,kies5io   at-
1eisti   iki   500/o,  moksleiviu.   Be  to,   nereikejo   moketi  vaikams,  kuriu  tevai
buvo   i5tremti,   Zuvo   nuo   sovietines   valdzios,   tarnavo`   savisaugos   dali-
niuose   ir   kt.32  Svietimo   vadyba   rasdavo   btidu   ir   kitaip   padeti   neturtin-
giems   moksleiviams,   rdpinosi   bendrabu€iais   ar   gyvenamosiomis   patal-
pomis   i5   kaimq   atvykusiems   vaikams.   Le§oms   rinkti   naudojo   ivairi,as
rinkliavas,    talkas,    koncertus    ir    kitus    renginius,    i   kuriuos    sekmingai
isijunge  ir   Savitarpines   Pagalbo,s   organizacija 33.  Paramos   susilaukdavo
ir   mokytojai,   kuriuos   daugiausia   maisto   produktais   per   mokyklng   tevu
komitetus   rime   moksleiviu   tevai.   NTetgi   karo   ir   okupacijos   salygomis,
nepaisydami   ivairiausiu   trtikumng   ir   pavoju,   Svietimo   vadybos   darbuo-
tojai,   o   §u   jais   ir   didzioiji   moksleiving   bei   jag   tevng   dalis   Zitirejo   i   sa,vo
pastangas  kaip   i  rengim?si   atkurti   nepriklausoma   Lietuva.

1941    in.   Iiepos    17   d.   Ostlando   reichskomisaro   H.   Lozes   potvarkiu
Lietuvoje   oficialia   kalba   paskelbta   vokie€iu,   o   lietuving   kalba -leistina.
Buvo   planuojama   ir  kitu   germanizacijos   priemoniu,   gresusiu   gimnazijng
ir   progimnazijng   veiklai.    Pavoijingiausias   buvo    1941    in.    Iapkri6io   men.
Vokietijos  otkupuotu  Rytu  kra§tu  valdymo  ministro  A.  Rozenbergo  isakas
drauge  su  Lietuvos   auk5tosiomis  mokyklomis  uzdaryti  ir  vidurines.  Tuo-
met,   Lietuvos   §vi'etimo  vadybai   laviruojant,   o   Lietuvos   generalines   sri-
ties   komisariatui   teisinantis   Berlyno   istaigoms,   jog   per   velai   suzinota,
pavojaus   pavyko   i§vengti 3L4.   Naciai   turejo   tenkintis   naujomis   gimnaziju
programomis,   pagal   kurias   visoms   ,klasems   numatyta   net   po   penkias
vokie5iu   kalbos   pamolkas   per   savaite.   Lietuving   kalba   ir   literattlra   gavo
tiek   pat   pamoku,   o   kai   kuriose   klasese-viena   maziau35.

1941   in.   rudeni   mokslas   gimnazijose   ir   progimnazijose,   i5skyrus   ke-
lias  mokyklas,  pra'sidejo  laiku,  nors   daugelyje  pastatu  5eimininkavo  ver-
machtas 36.   Pirmuosius   mokslo.  metus   nacing   okupacijos    salygomis'  kiek
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sutrikde   1941   in.  gruodzio  men.  ivairiose  Lietuvos  apskrityse  prasidejusi
Silti,nes   epidemija,   kuri    kilo    del    sanitarinit!   priemoniu   nesilaikymo   ir
Zmoniu   nusilpimo.   Buvo   i§leista   ivairiu   Svietimo   ir   Sveikatos   vadybu
potvarkiu,   uzdaryta   molkyklu  Marijampoles,  Vilkavi§kio,  Alytaus,   Traku,
Utenos,   Kauno,   Vilniaus   aps,krityse.   Del  epidemij'os  ir  kuro  stokos   dau-
gelyje   mokyklu   prailgintos   Kaledng   atostogos.   Daugelio   didesniu,  miestu
mokyklu   kuro   atsargas   sunaudojo   vokie6iu   kar'eiviai,   tad   aprtipinimas
malkomis   tapo   sunkia   direktoriu   ir   Svietimo   vadybos   problema.

Svietimo   vadyba   gaudavo   nemaza   gyventoju,   Zemutiniu   savivaldos
istaigng   pra5ymL!    steigti   progimnazijas,   o   5ias-reorganizuoti   i   gim-
nazijas.  Generalinia,in  tarejui  P.  Me§kau,skui.-Germantui  tai  padaryti  buvo
sudetinga,   nes   voikie€iu   civiline   administracija   sieke   prie5ingo   tikslo-
mazinti   bendrojo   lavinimo  vidurinio  mokymo  istaigu  skai5iu  ir  vieto`j   ju
steigti   amatu  mokyklas.   Veliau,  padaugejus   amatu  mokyklu,  buv.o  prie-
kai§taujama,   kad  jose  mo,koma   ne  tik  specialybes,  bet  ir  bendrojo  lavi-
nimo  dalykng.  Tad  reikejo  nemaza  pastangui  ir  ivairiu  btidu  atsaikingiems
generalkomisa.riato  pareigtinams   palenkti   i  savo  puss.   Nuo   1942  in.  ba-
1andzio    i    d.   pavyko   net   7   progimnazijas   reorganizuoti   i   gimnazijas.
Gimnazijomis   tapo   Anyk§€iu,   Merkines,   Radvili§kio,   Ramygalos,   Sedu-
vos,   Silales  ir  Veivering  mokyklos 37.   Neretai  kaimynines   gyvenvietes  var-
Zesi  del  teises  tureti  aukstesni?ja  mokykla.  Svietimo  vadyba,  negaudama
voki'e€ing   pareigtint!    pritarimo    oificialiai   ja    steigti,   ie§kojo   kitu    i§ei6ii!.
Progimnazijose  organizavo  kaimynines   gimnazijos  :klasiu,  kurios   forma-
liai  priklause  gimnazijai.  Antai   Mazeikiu  gimnazijos  klasing  buvo  \isteigta
Viek5niu    proigimnazijoje.     Be    to,    ignoruodama    generalinio    komisaro
A.  Rentelno  draudimus,  Svietimo  vadyba  sudarydavo  salygas  Zemesnems
mokykloms  mokytis   pagal   auk§tesniujng  programas 38.   Gimnazijos  kursas
buvo   pradedamas   daugiau   skyring   turin6i.ose   pradzios   mo)kyklose,   o   pro-
gimnazijos    i§plesdavo   mokymo    programa.    Svietimo   vadybos   oficialtis
isakymai   ir   aplinkra§6iai,   kuriu   formuluo€iu   dalis   buvo   skiriama   naciu
pareignnams   patenkinti,   o   ne  vykdyti,  to   neatspindejo.

Svietimo   vadybos   pastangas   ginti   gi'mnazijas   ir   pro.gimnazijas   nuo
diskriminaciniu,   okupacining    istaigu    potvarkiu   ir   mokytoju    darba   sun-
kio'mis   karc>   salygomis   galima   pavadinti   kulttirine   rezist`encija.   Ji   tapo
uztvara   germanizacijai,   1eido   lengviau   prie§intis   natciu   siekimams   pa-
naudoti  lietuving  jaunim?  Voikietijos  karo  ma§inai,  trukde  plisti  Lietuvoje
nacionalsocialistinei   ideoloigijai.   Gimnazijos   tapo   antinacinio   pogrindzio
Zidiniais.  Beveik  kiekviena   i§  ju  ne  tik  platino  rezistencine  spauda,  atsi~
5aukinus,    bet   ir   leido,   sla,ptng   laikra5tuki±,    renge   an,tinacinius   susiiriri-
kiimus,    kitas    pasiprie5in,imo    akcijas.    1§    jng    i5siskyre    1942    in.    geguzes
13   d.   ivykiai   Marijampoileje,   kur   gimnazistai   suarde   oku,pantt!   planus
surinktus   1919-1920   in.   gi,mimo   vyrus   panaudoti   transporto   tarnybos
darba\ms   Rytu   fronte.    Kol   vyko   mo,ksleiviu`:   demonstracija,   kareivinese
ikurdinti   ivairit!   Lietuvos   apskri€ing  jaunuoliai   buvo   i51aisvinti,  o   paskui
centrinese   miesto   gatvese   vyko   antinacine   manifestacija 39.  Marijampo-
les  gimnazijose  veike  ateitininku  organizacija  ir  kitos  pogrindines  moks-
leiviu  grupes.  Ju  dalyviu  dalis  .1942  in.-1943  in.  pradzioje  patek,o  i  ges-
tapo   rankas.   Aktyvtis   Raseiniu,   Taurages,    Sakiu,   Kauno   apskri€iu   ir
Kauno   miesto   moksleiviai   priklause   Lietuvos   Laisves   gyneju   s3jungai,
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kuria   1942  in.   pavasari   isteig6  Jurbarkoi  gimnazijos  mokytojas   P.   Pau-
laitis 40.  Tu  pa5iu  metu  pavasari  gimnazistai  ir  mokytojai  padejo  surinkti
beveik  74  ttikst.  para5u  po  peticijomis  protestuojant  pri'e5  rengiam?  Lie-
tuvios   universitetu   uzdaryma,   o   generalkomisariatas   patyre   nesekme  ne
tik  su  transport,o  tarnybcrmis,  bet  ir  verbuojant  jaunuolius  Reicho  darbo
tarnybai4l   (darbams   ir   nacionalsocialistiniam   auklejimui),   ir   i   dalinius
fronte.

Tad  neatsitiktinai  po  A.  Rozenbergo  vizito  i  Kauna   1942  in.  geguzes
20   d.   prasidejoi  nauji  `meginimai   pa,railyziuoti(   §vietimo,   ypa€   auk5tojo  ir
vidurinio   mokslo,   sistema   Lietuvoje.   Svietimo   vadybos   istaigose   imta
mazinti  etatus,  le§as.  Dar  pri'e§  auk5tojo  Vokietijos  pareigtino  apsilanky-
rna   A.   Rentelnas   pareikalavo   „i5karpyti"   naciams   nepatikusius   straips-
nius   i5  naujo   Lietuvos   istorijos  vadovelio42.   Pareikalauta   daugiau  laiko
skirti   vokie6iu   kalbai   mokytis,   tsumazinti   gimnaziju   ir   panaikinti   jose
paralelines   klases,   dar   padidinti   amatng   mokyklu   skai5iu43.   1942   in.   va-
sar?   civilfervaltungas   a,Ip'krove  gimnazistus  ivairiomis   darbo.  prievollemis
Lietuvoje.  Mokyklos  turejo  pa6ios  mi§kuoise  pasiruo§ti  malku.  Del   darbo
prievoliu   daugelyje  mokyklu  antrieji  mokslo  metai  naciu  okupacijos  sa-
lygCimis  prasidejoi  iveliau.

1942   in.   rudeni,   ofifcialiais   duomenimis,   Lietuvos   generalineje   srityje
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gimnazijose,  4758 -progimnazijose)45.  Vadinasi,  per  metus  padaugejo  ne
tik  moksleiviu,   bet   Svietimo  vadybai  pavyko  padidinti   ir  mokytojng   skai.-
6il!.   Nepaisant   ivairiu  trukdymu  bei   nepritekliu,  ir  toliau  buvoi  siekiama
mokslo   Ziniu.   Mokymosi   salygos   del   vermachto  vis   daugiau   uzimineja-
mng   moikyklu  patalpu  blogejo.   Klases  neretai   i§sisklaidydavo  keliose  vie-
tose,  o  tai   sudarydavo   didziausiu   keblumu   mokytojams.   Daug  kur   vie-
name  pastate  turejo  dirbti  kelios  mokyklos,  kartais -trimis  pamainomis.
Vis   labiau   buvoi  jau6iama   mokymosi   priemoniu   stoka.   Vadoveling   trtiku-
ma  mazai   galejo  su5velninti  surinkti   netgi  semi  vadoveliai.   Daugeli  so-
vietiniu  vadoveliu  naciai  buvo  priverte  sunaikinti,  o  parengtu  naujng  daz-
nai   neleido   spausdinti   vokie6iu  cenzoriai.   Nemaza  ;sunkumq   atsirasdavo
ir  del   popieriaus,  sasiuviniu,  ra5ymo  priemoniu  stokos.  Ta6iau  mokytoju
pasiaukojimo,    mo'kslieiviu    entuziazmo    ir    tevu    paramos    deka    auk§tes-
niosios  bendrojo  lavinimo  mokyklos  v,eike.

•1942   in.   spalio   30   d.   Berlyne   vel   i§kilo   Lietuvos   gimnaziju   ir   pro-

gimnaziju   klausimas.   Pasitarime    Lietuvos     generalkomisariato    tarejas
Bailas  teige,  jog  5iose  moikyklose  per   daug  mokiniu.  Netrukus,  lapkri6io
3   d..  A.   Rozenbergo   ministerijoje   buvo   patvirtintas  planas,   kuriuo   gim-
nazijose   ir   progimnazijose   numatyta   palikti   vos   5   ttikst.   14-15   in.,  ir

.
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nebuvo  leista  padidintti  mokytoju  seminariju  skai€iaus  iki   dvylikos,  nors
pedagogu,   yp.a€   pradzios   mokyklu,   tebetrtiko.   Buvo  rasta   kita   i5eitis-
Panevezio  I   (berniuku)   ir  Vilniaus  Ill   gimnazijose  buvo,  isteigtos  peda-
gogines    klases47.    Jose    moksleiviai    igydavo    ir   pedagogining    Ziniu    bei
igtidziu.  Be  to,  daug  net  gimnazijos  nebaigusiu  moksleiving  dirbo  pradzios
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mol{yklu   mokytojais   atkampiausiuose   kaimuose,   kur   nebuvo   elementa-
riausiu   darbo   ir   buities   salygu.   Zinii!,   patirties   stoka   ko\mpensuodavo
tokiu  jaunuoliu  entuziazmas  ir  vaikng  tevu  parama.  0  tik  gimnazija  bai-
gusing  jaunuoliu  mokytojavimas  pradzios  mokyklose  buvo  iprastas  reiski-
nys,  kurio  deka  pletesi  ir  pradzios  mokyklu  tinklas.

Svietimo   vadyba   kiek   galedama   stengesi   padeti   gabiems   mokslei-
v`iams,   skyre   stipendijas.   1942   in.   vasara   i   mokslui,   menui   ir  technikai
gabiu.    moksleiving    s?ra5?    buvo    itraukti   439    moksleiviai    i§    gimnazijng,
progimnaziju   ir   mokytoju   seminariju48.  Tais   pa6iais   metais   mokyklose
ktiresi   vis   daugiau   choru,   memo   ansambliu,   ivairiu   btireliu.   Kiekvieno
tokio   uzklasinio   kolektyvo   atsiradimas   rei§ke   prie§inimasi   germanizaci-

ir  tautines  savimones  stiprini.rna.   1942  in.  nemazo  entuziazmo  mokyk-
susilauke   Lietuvos   Mokslu   Akademijos   Vilniaus   etnografijos   mu-

aus    iniciatyva    rinkti    kra§totyrine   medziaga    ir   eksponatus.    Del  to
atnaujino   veikla   mokyklng   kra§totyros   btireliai.   Kvalifikacijos   kelimu   rti-
pinosi   ir  mokytojai.   Lapkri6io  men.   gavo   leidima  veikti   Lietuviu  kalbos
ir  literattiros  moikytojtf  s?junga  bei  jos  skyriai  8  miestuose49.

1942   in.   pabaigoje-1943   in.   pradzioje   Svietimo   vadybai   ir   mokyk-
1oms  teko  atremti  nauja  finansini  spaudima,  kai  vokie6iu  administracija
nutrauke   le5u   skyrima.   Kritiniu   momentu  mokslo   metu   viduryje   Svieti-
mo   vadybos   generalinis   tarejas   kreipesi   i   Lietuvos   visuomene  pra§yda-
mas   tarnautojus   ir   darbininkus   §vietimo   reikalams   skirti   nedidele   atly-

inimio    dalele,    o    kitus    gyven,tojus-pagal   galimybes   aukoti   pinigu.
aip  buvo  surinkta  daug  le5u,  kurias  Zmones  pavadino  Germanto  fondu
ondas   sudare   galimy,bes   veikti   Lietuvos   §vietimo   sistemai,   kol   banku

istaigose   buvo,  sulaikyti   pinigai.   15   „Germanto   fondo",   apie  kuri   gesta-
pas  suzinojo  tik  po   1943  in.  kovo  represiju  ir  kratu,  buvo  remiamos  mo-
kyklos,  bendrabu5iai,  vargingiau  besiver€iantys  mokytojai  ir  moksleiviai.

1943   in.   kovo-1944   in.   pirmosios   puses   i§meginimai

Pretekstu  suduoti   Lietuvos   §vietimui   seniai   planuota  smtigi  tapo   lie-
tuving   atsisakymas   sudaryti   SS   legiona.   Ji   vel   boikotavo   gimnaziju  .ir
progimnazijng   mokytojai   bei   vyresni   moksleiviai.   Aktyviausi   i§   jng   taip
pat  vaik5€iojo  po  savo  miestu  ir  miesteliu  apylinkes  ir  ragino  boikotuoti
nacing   paskelbta   mobilizacija   i   SS   legion3.   Vokie5ing   pareigtinams   nepa-
dejo  ne  jaunuoliu  gaudynes.  Jos,  tiesa,  kiek  sutrikde  moksla  kovo  men.,
nes  reikejo  slapstytis,   o  per  pamokas-budeti,  kad  jaunuoliai  per  gau-
dynes  i§vengtu  prievartinio  emimo  kariuomenen  ar  darbams  i  Vokietija.
Toks   darnus   pasiprie§inimas,   i   kuri   labai   aktyviai   isijunge   antinacine
spauda,   isiutino   Lietuvos   generalini  komisara  A.  Rentelna.  Jis   dar  me-
gino   paveikti    Lietuvos   visuomene   per   P.   Me§kauska-Germanta,   kuris
Kaune  per  pasitarima  taip  pat  kategori5kai  pasiprie§ino  Lietuvos  moks-
1eiviu   ir  jaunu   vyru   mobilizacijai   i   SS   legions   ir  panaudoti   Vokietijos
interesams.  Tuoj   po  to,  kovo   16-17  d.,  gestapas  sueme  ne  tik  §vietimo
generalini  tarej?,   bet  ir  45   1ietuviq   savivaldos,   ivairiq  istaigi2   pareigd-
nus,  kulttiros  veikejus,  pedagogus.  Buvo  suimti  4  gimnaziju  direktoriai.
Pabuve  keliuose   naciu   kalejimuose,   suimtieji   atsidtire   Stuthofo   koncen-
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tracijos   stovykloje.   Cia   mire   arba   buvo   nuzudyti   P.   Me5kauskas-Ger-
mantas,   Marijampoles   gimnaziju   direktoriai   A.   Janu5'evi5ius   ir   Z.   Ma-
saitis,   Kauno  gimnazijos  direktorius  K.  Bauba.

Po  ,suemimu  buvo  uzdarytos  ir  barbari5kai  apiplestos  Lietuvos   auk§-
tosios   mokyklos,   Lietuvos   Mokslng   Akademija,   4   mokytoju   seminarijos.
Gimnaziju  ir  progimnaziju,  neuzdarinejo,  nes  civilfervaltungo  ,pareigtinai
suprato   tokiu,   represijng   padarinius   savo   vie5patavimui   Lietuvoje.   Anks-
tesni   mokyklu   Zlugdymo   planai   po   pra,laimejimu   fronte   1943   in.   Ziema
pasidare    nebeaktualtis.    Be    to,    civilfervaltungo    ir    Lietuvos    gyventoju
konfrontacij?   sumazino    1943   in.   balandzio   5   d.   Lietuviu   konfer'encija.

y...-

:°ri%£cd];i¥,Va¥:k]::¥L::ap:°ksy:°j¥e5rLOE:te:kofg]°L]zaauc¥j§:¥jnlzL:a:inlopo:riLa86u£:#
®     ,                                                                                                ®

meginimu   trikdyti   5vietimo   sistema,   panaudoti   Lietuvos   jaunima   dar-
bams   Vokietijoje,   ivairioms   prievolems   Lietuvoje,   taip   pat   germaniza-
cijos   siekimu   netrtiko   iki   pat   naciu   okupacijos   pabaigos.

Po   1943   in.,   kovo   represiju   i§   pradziu   Svietimo   vadybai   vadovavo
igaliotinis   vokietis   Sreinertas,   kuri   veliau   pakeite   Ri'efen§talis.   Suzino-
jes,  jog  panaikintu  paraleliniu  klasiu  moksleiviai  ,mokosi  priva5iai,  Srei-
nertas   uzdraude   laikyti   egzaminus   eksternu.   Buvo   organizuojama   dar
daugiau  ivairiu  vokie€iu  kalbos  kursu.  UZ  mokejima  voki5kai  iskaityti  ar
kalbeti   prie   atlyginimo   buvo   pridedamas   priedas.   Visos   5ios   priemones
Zenklesniu   rezultatu   vykdant   germanizacijos   politika   nedave.   Svietimo
vadyboje   i§liko   senieji   darbuotojai,   kurie   tese   P.   Me§kausko-Germanto
vykdyta  linija-ginti  Lietuvos  kulttira  ir  §vietima  ir  su  mokyklu  direk-
toriais   rasdavo   btidng   ignoruoti   diskriminacinius   igaliotinio,   potvarkius.
Pavyko   netgi   i§plesti   progimnaziju   tinkl?.    1943   in.   rugsejo   1   d.   buvo
atidaryta   dar   13.  5   i§   ju:   pradejo  veiikti   Rytu   Lietuvoje:,   Ei§i§kese,   Die-
veni5kese    (§i   laikinai    isiktire   Benekainyse),   Gerve€iuose,   Vidziuose   ir
Trakuose.    Kitos    naujos    progimnazijos    isteigtos    Grinki§kyje,    Papileje,
Rietave,   Salantuose,   Simne,   Svedasuose,   Silaleje   .ir   Veliuonoje51.

1943  in.  rudeni  Lietuvos  generalineje  srityje  veike  jau  58  gimnazijos
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1941-1943  in.  in.  mokyklng  ir  moksleiviu  skai6iaus  dinamika*

Metal               Gimnaziju         Moksleiviu         Pr°z8j!jEna-         Moksleiviu
mokyklLi        moksl eiviL!

1941   in.
ruduo
1942   in.
ruduo
1943  in.
ruduo

50               25 962                       30

57               34 334                       23

58              33 840                       36

80                31732

80               39 092

94               40 794

*  Lentele  sudaryta  remiantis  i§nasose  nurodytais  Saltiniais.

Nors   moksleiviu   padaugejo,   bet   gimnazijos   bei   progimnazijos    del
bl.ogejan€iu,   salygu   negalejo   sutalpinti   visu   norin5iu   mokytis.   Jos   jau
priklause   tiek   nuo   civilfervaltungo   politikos,   tiek   nuo   vokie€iu   kariuor
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menes   vadng   savivales.   Vokietijos   Rytu   frontui   riedant   atgal,   vis   dau-
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kariuomenes  reikmems.  Vilniuje  tokiu  mokyklu  i5  6  buvo  keturios,   Kau-
ne-6.   Ne  savo  patalpose  turejo   mokytis   Siauliu  ir  ,Panevezio   gimna-
ziju  moksleiviai.  Radvili§kio  gimnazistai  buvoi  priversti  mokytis  net  pen-
kiose,   Kybartu -4  vietlose.   Voikie€iu  kareiviai   buvo  isiktire  ir   Kai5iado-
riu,   Kedainiu,   Kupi5kio,   Pasvalio,   Raseiniu,   Ukmerges,   Tel5iu  bei   Adu-
ti§kio  moky,klose 53.

1943/44    in.in,.    toliau   prie§intasi-atsisakoma    mazinti   mokyklu   ir
klasiu  moksleiviu   skai€ii!.   Nebuvo   paisoma   ne   draudimo   priimti   i   gim-
nazijas  moksl'eivius,  turin€ius   15  metu  ir  neatlikusius  Reicho   darbo  tar-
nybos.   Mlobilizacijas   darbams   i   Vokietij?   toliau   boikotavo,   ir   naciams
teko  vis  mazinti   planuoj.amu  i§vezti   i§   Lietuvos   darbininku  :skai6iu.  Mo.-
kyklu   direktoriai   nepateikdavo   reikalaujaimng   prievolininku   sara§u   arba
siusdavo   netikslius   duomenis.   Moksleiviai   ne   tik   nepasidave   hitlerinei
verbavimo   propagandai,   bet   ir   vis   dazniau   atlikdavo   atsakingesnes   re-
zistencijos   pogrindzio   uzduotis,   buvo   priimami   i,   konspiracines   grupes,
kurios   rinko   ginklus   ir   rengesi   sudetingesnei   kovai   uZ   Lietuvos   nepri-
klausomybe.

Gimnazijoms   ir   progimnazijoms   netrtiko   i5meginimu   ir   paskutiniais
vokie5iu   okupacijos   menesiais.    1944   in.   pavasari,   artejant   frontui   prie
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liotini  paskelbti:   „Nera   kliti6iu  testi  moksla  isu  ,moksleiviais,  kuriu  tevai
pabreztinai   pareik5   nora,   kad   ju   vaikai   ir   toliau,   uzdarius   mokyklas,
mokytusi,  jei  tevai   imasi  sau  atsakomybe" 55.   Daugelyje   didziujif  miestu
mokyklu  ir  klasiu  pamokois  vel  vyko.

Optimistiniu   pozitiriu   i   ateiti   galima   paai5kinti   ir   dideli  entuziazma,
kuri  parode  Lietuvos  vyrai  ir  jaunuoliai  istodami  ,i  Vietine  rinktine.  Naciu
pareigtinai  po  daugelio  jos  skelbtu  mobilizaciju  boikoto  buvo  nustebinta
ir   i§g?sdinta   tokio   savanorit2   srauto   ir   izvelge   pavoju.   Lietuvos   visuo-
mene.   i   generolo   P.   Pleichavi€iaus   vadovaujama   rinkting   Zitirejo   kaip
i  atkuriamos   Lietuvos   kariuomenes   uZuomazga.   Tarp   Vietines   rinktines
savanoriu,  buvo  gimnaziju  mokytoju  ir  moksleiviu.  Stojantiems  i  rinktine
moksleiviams  jau  kovo  men.  buvo   i§duodami  mokslo  baigimo  pazymeji-
mai  ir  atestatai.  Tode`1   1944  mt.  pavasari  gimnazi`jiose  sumazejo' ,mok`sleiving
ir  mokytoju.  Antai  i5  Roki5kio  gimnazijos  i  rinktine  istojo  net  9'0  moks-
leiviu,   Marijampoles   berniuku   gimnazijos-64,   Mazeikiu-41,   Vilka-
vi§kio -30,  Raseiniu -25,   Kybartu -10  moksleiviu56.  Geguzes  vidury-
je   naciai   likvidavo   jiems   neparankia   Vietine   rinktine,   kuri   del   menko
apginklavimo   ir   vokie5iu   karininku   bendradarbiavimo   su   Armija   Krar
jova   patyre   del   5ios   kelis   skaudzius   pralaimejimus   Rytu   Lietuvoje.

Rytu   Lietuvos,   kurios   gyventojai   1943-1944   in.   Iabiau   nei   kiti   nu-
kentejo  per  nacing  baudziamasias   egzekucijas,   taip  pat  sovietiniams  par-
tizanams  ir  Armijai   Krajovai  renkant  maisto  produktu,   drabuziu  ir  kitu
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daiktng   „duokles",   mokyklu   padetis   1944   in.   pavasari   buvo   ypa€   sunki.
Kaimuose   ir   miesteliuose  kai   kuriu   Armijios   Krajovos   btiriu   teroras   pa-
ralyziavo  dauge.lio  mokyklu  destomaja  lietuviu  ir  baltarusiu  kalba  veikla.
Gelbeda,miesi   nuo   susidorojimo,   moikyto.jai   kelesi  i   kitas   apskritiis   ir   di-
desnius   miestus.   1944  ,in.  balandzio  3   d.  Aduti5kio  progimnazijoje  trtiko
direktoriaus   ir   3   mokytojl!,   Dieveni§kiu-2   mokytoju,   Ei§iskiu-mo-
kytojo,    Gerve€iu -3    mokytoju,-Traki!-direktoriausb7.  Rytu    Lietuvos
mokytoju   materialine   padeti   pablogino   ir   5vietimo   igaliotinio   1944   in.
balandzio  4  d.  potvarkis.  Juo  tarnautojams  ir  mokytojams  buvo  nutrauk-
tas  moketi  „brangumo  priedas"  prie  atlyginimo58.

1944   in.   pavasari   ir  toliau  buvo   stengiamasi   telkti  moksleivius   ivai-
rioms   prievolems   atlikti,   o   geguzes   3   d.   pareikalauta   gimnazistu   i   pa-
galbin?  kariuomen?.  Tuo,  tikslu  geguzes  20-21   d.   generalinio  komisaro
reikalavimu   buvo    su§aukta    auk§tesnil!ju   mokyklu    direktoriu   konferenr
cija,    kurioje    noreta    gauti    ra5ti§ka    direktoriu    isipareigojima    pasiusti
moksleiviu   ir   abiturientu  ,i   prie5lektuvines   apsaugos   dalinius.   Ra5tu   isi-
pareigo`ti   mokyklu   vadovai   atsisake,   bet,   noredami   sumazinti   spaudima
mokykloms,    pazadejo    pasiusti    savanoriu    ii    steigiamas    prie§1ektuvinio
]avinimo   stovyklas.   Vokie6iu   pareigtinai   sutiko   stovyklose  sudaryti   saly-
gas   toliau  mokytis.   Speta   mokymus   pradeti  tik  Veiveriu  stovykloje.   Vo-
kie€iu   kariuomenes   traukimasis    isuzlugde    paskutines    naciu    pastangas
istumti  Lietuvos  jaunima  i  Vokietijos  karo  ma§ina 59.   Neatsitiktinai  TSRS
ambasados  Vasingtone   i§platintame  biuletenyje  buvo  ra5oma:   „Lietuviai
yra  tyli  tauta,  bet  ji2  tyla   gelezine;  jie  tyltis,  bet  nepasiduoda".  „Tai  at-
kaklris   Zmones",-skundziasi   vokieEiai.   Nepajungiami   Zmones,   sakoma
apie   lietuvius.    Veltui   Hitleris   ie5kojo   parsidaveling   Lietuvoje.    Lietuviai
moka    pasakyti    „ne"60.   Citata    atspindi   lietuviu   tautos   pozitiri   i   nacing
okupacij?  ir  generalkomisariato  priemones.  Formuo'jant  5i  pozitiri,  svarbng
vaidmeni  atliko  gimnazijos  ir  progimnazijos.  Jo.se  buvo  ne  tik  mokomasi,
bet    ir   brandinama    Lietuvos   valstybingumo    atktirimo`   ideja,   rengiama
dirva   antisovietinei   rezistencijai,   prasidejusiai   grizus   TSRS-Vokietijos
karo  frontui   1944  in.  vasar?,  kai  gimnazijos  ir  progimnazijos  vel  pateko
i  naujas   s?lygas.

I;vados

I.   Naciq,  okupacijos   pradzioje   Laikinosios   vyriausybes   (Svietimo   mi-
nisterijos)   ir  velesnes   Svietimo  vadybos   pastangomis  buvo   atkurta   Lie-
tuvos   Respublikoje   veikusi   Svietimo   sistema,   ta6iau   del   naciu   vykdomo
genocido  ir  represiju  neliko  Zydng  mokytoju,  moksleiviu,  taip  pat  gimna-
zijng  bei   progimnaziju  lenku  destomaja   kalba.

2.   Svietimo  vadybai,   iki   1943  in.  kovo  represiju  sugebejusiai  i51aikyti
dideli   savaranki5kuma,   pavyko   iki   1942   im.   rudens   progimnazijas   reor-
ganizuoti  i   gimnazijas,  o  moksleiviu  skai6iu  80-yje  abieju  tipt!  mokyklt!
padidinti   nuo   31732   iki   39092,   mokytoji!i-nuo   1274   iki   1426.

3.  Vokie€iu   okupacine   valdzia    sieke   likviduoti    Liietuvos    gimnazijas
ir  progimnazijas,  bet  jos,  nors  naciai  uziminejo  vis  naujas  mokyklu  pa-
talpas,   trtiko   'mokymo   priemoniu   ir   vadovelii!,   mokytojai   gav,o   mazus
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®,

®,®,

savo  vaidmeni`-moke  jaunima.
4.  Vien   savo  mokymo  veikla   gimnazijos   ir  progimnazijos   atliko  kul-

ttirines   rezistencijos   vaidmeni,   tapo  reik5minga   prie5inimosi   germaniza-
cijai,   nacionalsocialistinei   ideologijai   ir.  jaunimo   panaudojimui   Vokieti-

ndzio   Zidiniais,jos  karo  ma§inai   grandi'mi.  Jos  virto  ir  antinacinio
padejo   suzlugdyti   lietuviu   SS   legiono  mobilizacii? naciq   prie-
mo.nes  `Lietuvoje.

5.  Gimnaziju   ir   progimnaziju   vaidmuo   Lietuvoje   padidejo   uzdarius
auk§tasias  mokyklas  per  1943  in.  kovo  represijas.  Po  ju  Svietimo  vadyba,
riepaisyda'ma   jai  vadovavusiu  igaliotiniu  vokie5iu  trukdymu,  tess  i   Stut-
hofo   koncentracijos   stovykl?   i5siusto   generalinio   tarejo   P.   Me5kausko-
Germanto   linija-laviruoti   santykiuose  su  vokie€iu  pareigtinais  ir  prie-
5`intis    germanizacijai,    nes    istaigoje    i§liko    senujng    darbuotoju.    Pavyko
i5saugoti  ne  tik  buvusias  mokyklas,  bet  ir  isteigti  nauji!.   1943  in.  rudeni

ike  36  progimnazijos  ir  58  gimnazijos,  kuriose  mokesi  40 794  moks-

6.   Sekminga   gimnaziju   ir   progimnaziju   veikla   1941-1944   in.   turejo
itakos   antisovietinei   rezistencijai   ir   jos   mastui   Lietuvoje.

I   Straipsnyje  va.rtojamas   terminas   „sovietinis",   nes  jo   reik§me   platesne   nei   termino

„tar'ybinis".   Pavaidinimuose   (TSRS,   LTSR   ir   kt.)   vartojami   Zodzio   „tarybos"   vediniai.
2  Lietuvos   generaline   sriti    (Ostlando   dali)    vokie6iu   okupacine   valdzia   sudare   bu-

vusios   Lietuvos   TSR   teritorijoje,   bet   be)  Druskininku   ir   Marcinkoniq   apylinkiu,   kurios
buvo   prijungtos   prie   Vokietijos.   Nuo   1941   in.   spalio   I   d.   Gudijos   (Balta.rusijos)   gene-
ralinei   sridiai   priklause   Sal€ininku.   ir   Dieveni§kiu   vals€iai,   bet   1942   in.   sa\usio   15   d.   `v.el
gra.Zinti   Lietuvos   generalinei   sri6iai,   kuriai   1942   in.   balandzio   I   d.   atiteko  ir  kai   kurios
lietuving   etn.ines   Zemes-A§menos  ir   Svyriu   apskritys,   Benekainiu   vals€ius   ir   kitos   vie-
toves.   Dalis  ju   atsidrire   naujai   sudarytoje   Eisi§kiu   apskrityje.

3   1941    in.    rugpjti5io    men.    naciai,    nu§aline    Lietuvos   Laikin?ja    vyriausybg,    vietoj
Sviet,imo  ministerijos  isteige  Svietimo  valdyba.
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Summary

STANISLOVAS    BUC\HAVECKAS

THE  ACTIVITIES  OF  GYMNASIUMS  AND   PROGYMNASIUMS   IN
LITHUANIA  IN   1941-1944

Intense   sovietization   and   deportation   in    1940-1941   ruined   the   education   system
in   Lithuania.   In   June   1941,    I,089   teachers    (10%)    were   deported   to   rigorous   regions
of   the   USSR.   In   June   1941,   during   the   antisoviet   revolt,   the   Lithuanian   Provisional
Government    (lasted    six    weeks)    was    formed,    which    renewed    the   education    system.
The   Board   of   Education   (Su£.gfi.mo   Vedyba),   founded   by   the   Nazi   authorities   instead
of  the  Ministry,  continued  the  educational  policy  of  the  Provisional  Government,  seeking
to  protect  Lithua.nia  I rom  Germanization.

Because   of   the   Nazi   genocide   the   Board   of   Education   lost   pupils   and   teachers
of  Jewish  nationality.   Nazi   also  banned   the  Polish  secondary  schools   (primary  schools
were   active).   In   the   autumn   of   1941   50   gymnasiums   and   30   progymnasiums   were
active,  with  31,732  pupils  learning  in  them.

On  November  19,   1941,  Minister  A.  Rosenberg,  the  governor  of  the  Eastern  countries
occupied  by  Germany,  ordered  to  close  down  the  Lithuanian  secondary  schools.  This  order
was  not  carried  out,  however  the  danger  of closing  those  schools  remained.  Lots  of  school
premises  were  occupied  by  Nazi.  So  schools  were  overcrowded,  often  worked  in  several
shifts   in   premises   unfit   for   learning.   It   was   a   great   lack  of  school   supplies   and   text-
books.  The  Nazi  hindered  the  publishing  of  new  textbooks.   Teachers'  salaries  were  low.
School   activities  were  limited  by  different  prohibitions.  But  regardless  of  all  this  inter-
ference,   36   progymnasiums   aind   58   gymnasiums   acted   in   the   autumn   of    1943.   The
number  of  pupils  in  the  secondary  schools  increased  to  40,794.

Schools  took  an  active part  in  cultural  resistance,  helped  to  withstand  Germanization,
to   resist   nationalsocialist   ideology   and   protect   young   people   from   being   pulled   into
warmachine   in   Germany.   Gymnasiums   and   progymnasiums   also  became  the  centre  of
the  antinazi  underground,  interfering  with  the  mobilization  to  the  Lithuanian  SS  legion
in  the  beginning  of  1943.  The  Nazi  were  closing  down  the higher  schools;  46  officials  and
intellectuals   were   imprisoned   in   the   Stutthof   concentration   camp    (General   Assessor
P.  Me§kauskas-Germantas,  directors  and  teachers  of  secondary  schools   among  them)   in
March,   1943.

The    successful    activities    of    gymnasiums    and    progymnasiums    in     1941-1944
Strengthened  the  antisoviet  resistance  in  Lithuania.
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