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o  to,   kai   Lietuva   1940  in.   birzelio   15   d.  okupavo   Sovietu   Sa-+  ,   I  ,                   .  ® .         .  -

I
i;  visuomeni.nio  gyve~niino  pertv-aikymai. -Neliko  nuo\§alyje--1I-I

jr   mokykla.  Jau   pirmoje  kalboje,   pasa`,kyt6je   1940-in.   birzelio   18   d.   per
radija,  J.   Paleckis  teige,  kad  i   liaudie.s   ma`siu   §vietima   bus   kreipiamas
rimtas  demesys I.  Svietimo  ministro  A.  Venclovos  birzelio  27  d.  aplinkra§-
tyje   apie  naujus   §vietimo   darbuotoju  uzdaviniu,s  ra§gma:   „Visa  tai,  kas
eina  pries    pla€iujng  liaudies  masiu,  pries  darbo  Zmoning  reikalus  turi  btiti
atmesta  ir  i§  mokyklu  pa§alinta" 2.  Buvo  vadovaujamasi  V.  Lenino  nuos-
tata   mo,kykla   „i§   burzuazijos   ,klaisinio   vie§patavimo   irankio   paversti   to
viespatavimo  griovimo" 3  irankiu.  Vienas  po  :kito  pasirodydavo  naujosios
vyriausybes   instituciju  nurodymai   del   mokyklos   darbo  pertvarkymo.   Su
bolseviikiniai.s  socializmo  ,ktirimo  §tikiai,s  buvo  griaunama  tradicine  Liedu-
vos  §vietimo sistema.

Neatsitiktinai  apie  bendrojo  lavinimo  mokyklos  vieta  sovietineje  §vie-
timo  sistemoje  ir jos  reik§me visuomeneje  nemazai  rage  Lietuvoje ir Vaka-
ruose  gyvenantys  autoriai.  Pirmieji,  varzomi  „marksistines-1eninines  me-
todologijos   principu",   komunistng   partijos   nuostatq,   tikrojo   ir   „vidinio"
cenzoriaus,   nagrinejami2   problemu   o'bje'ktyviai   nenu§viete.   Nors   jie   pa-
naudojo  nemaza   archyvng  `medziagos,  ta6iau,   deja,  ir  jiems   diduma  slap-
tos  medziagos  tuo  metu buvo neprieinama 4.  Labai  gaila,  bet  ir  §io  straip8-
nio  autore,  i,sprau'sta  i  Zinomos  ideoloigijos  remus,  negalejo  laisviau  apie
tai   ra§yti.   Lietuviu  i§eivijos   autoriai   i§kele  ilstorijos  mokslui   reik§mingu
konceptualiu  idejt!,  parode  Lietuvos  kulttiros   raida  bendrajame  pasaulio
kulttiros  kontekste5.  Bet,  'netuiredami  archyvu,  ir  jie  negalejo  visi§kai  at-
skleisti  nei  kra§to  ir ypa6  §vietimo  sistemos  sovietizacijos,  ,nei  prie§inimo-
si  jai.

Tik  tautinis  atgimi,mas  ir  Lietuvos  nepriklausomybes  atktirimas  sudare
palankias  salygas  tautos  praeities  tyrimus  pletoti.  Tapo  prieinami  anks-
€iau   tyrinetojams   draudziami   Lietu.vos   centr.inio..valstybes   archyvo   (to-
1iau-LCVA),    Lietuvos    visuo,menes    organizacijng      archyvo    (toliau-

*  Visame  tekste  vienodinama  pagal  tu  metu  terminologija  -  4w£.
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LV9A)   bei  kitu  archyvu  dokumentai,  taip  pat  ir  uzsienio  autoriu  knygos,
1-urias  s,kai,tyti  ir  naudo'ti  irgi  nebuvo  galima.  Panaudoti  Vakaru.,  autoring
darbai  ir  anks6iau  islaptinti   archyvng   dokumenta'i   leidfia   visu  pirma   at-
:skleisti  iki  §iol  netirta    1940-1941  in.  §vietimo netekt,i.

Straipsnis  parasytas   remiantis  neskelbta  LCVA,  LVOA  medziaga  bei
istorikt2  A.  Bubnio,  A.  Garliausko,  E.  Sopos  publikacijdmis  apie  Lietuvo`s
_mokyklos   griovima    1940-il941    metais6.    Straipsnyje   nagrinejami       §ie
kl.ausimai:   I)  pagrindine  Lietuvo`s  mokyklos  sovietizacijos  kryp.tis, .2)  nei-
-giamo  pozitirio  i  tautos  praeit,i   diegimas  ir  naujo  reziino  garbinimas,  3)
-mokytoji!  administravimas  ir  represijos,  4)   prie§inimosi  isovie,tizacijai 'for-

:mos.

•` Pagrindine   Lietuvos   mokyklos   sovietizacijos   klyptis

Lietuvos   Svietimo   liaudies   komisariatas   (toliau-SLK),   vadovauda-

#::isk::i:Etbk°o]ieuvi¥iffen¥£Sv]guuo°itea::i;Skuabpe]jeo¥;£ke¥]ki°?SpV::i3a]rrk;?ispvaa:gi
•,..

®

`Sajungos  mokyklu  darbo  principus.  Sukti  ,galv?  del  naujo  mokyklos  mo-

{lelio  ,nerei,kejo.  Pakako  moksleiviu  mokymo  .ir  auklejimo  socializmo  dva-
sia  patirti  perkelti  i  Lietuvos  mokykla  ir  ,taip  j?  sovietizuoti,  t.  y.  pritai-
kyti  uzdaros  totalitarines  visuiome`nes  poreikiams.  Antra  vertus,  tokia  vi-
.'suomene  per  mo'kykla  i§  dalies  buvo  ir  kuriama.

Mokyklos   sovietizavimo  pagrindu   pagrindas   buvo   S?jungos   mokyklu
patirties  studij,avimas  ir  jos  diegimas.  Per  spaud?,  per  rengiamus  moky--tojt2  kursus,  per  pasitarimus  buvo  propaguojami  Sajungos  `€vi,etimo  ir  mo-
-d{ymo   metodai,   mo'ksleiving   ikomjaunimo   ir   pioniering   organizaciju   vei,kla,

Jnoksleiviu  komuinis`tinio  auklejimo  per  pamokas  ir  uzklasine  veikl?  btidai.
Lietuvos  pedagogu  Zurnalas  „Mokykla  ir  gyvenimas"   1940-1941   in.  bu-
•vo  verste  uzverst,as  medziaga  apie  SISSR  moky,klu  darb?.  Tokia  pa€ia  me-
`dziaga   spausdino   „Tiesa",   „Komjaunimo   tiesa"   ir  'kiti   to   meto   laikra.S-
€iai.

Lietuvos   SLK  vadovai   patys  tiesiogiai  susipazino  su  sovietine  5vieti-
mo   sistema.1941   metu'  sausio  menesii   buvo   surengta   17   Zmoniu-SLK
darbuotojt!  ir  Kauno  bei  Vilniaus  universiitetng  profeso.riu -i§vyka  i  Mas-

T§#e7t.£mcofa]f£::±°estakro£,£Tsaasrfodpea]vapdeudoat%?ags£:k;.Sz¥:8}zndeat°igp4r;em:L:¥u!¥otir£F±

'31   d.  Maskvoje  dalyvavo   RTFSR  §vietimo  darbuo'tojng  pasitarime8,  o  pa+

ti  ,komisara  A.  Venclova  kartu  su ,savo  kolelgomis  i§  Latvijo's  ir Estijo,s  p.ri-
€me  RTFSR  §vie'timo  liaudi,es  homisaras  ajkademi'kas  V.  Potiomki.nas.  Bu-
vo  kalbama  apie mokyklu  darbo  pertvar,kyma 9.

RTFSR  Svietimo  liaudies  komisariato  Mo,kslo  tyrimo  institutas  paren-
ge   inkorporuotoms  i   SSSR   Baltijos   res'publikoms  kilnojama   pedagogine
paroda :C,  propaguojan5ia   Sajungo,s  mokyklu  darbo  patirti.  Kad   Lietuvos
rnokytojai  grei6iau  perprastng  vadinamosios  socialistines  pedago,gikos  prin-
'cipus  buvo  skatinami  rysiai  tarp   Lietuvos  ir  `kitng  respublikt!  mokytoju t].

„Lietuvos  mckyk.1a,  prad€dama  darib?,  turi  pries  'savo  al'kis  visas  Sovietu
S?jun'gCis  mokyklu,   mokytoji!   ir  mokining   darbo   pavyzdzius,   kurie   pades

107



jai   atsisakyti   nuo   20-ies   metu   klerikalinio   kapitalistinio   mokymo   lieka-
nnl",-rase „Tiesa" 12.

Svarbiausia  Lietuvos mokyklos  s'ovietizacijos  ,kryptis  buvo  mokymo  tu-
rinio  keitimas.

P.irmaL, buvo  kei6iami  mokymo  planai  ir_ mokymo_ program.os. V.±Erii mo-
k`ymo  dalykai   (tikyba,  lotyni!i  kalba,  ,filosofijos  pradmenys)   buvo  i§  prog-
ramt£   §alinami,   kitng    (ktino   kulttiros,   darbu,   su   namt±   ruo§a,   piesimo   ir
braizybos)   mazinama  mokymo  va'landu.  Uztat   atsirado  nauju   disciplinu
(SSSR  konstitucija,   SSSR  istorija,  rust!  kalba),   daugiau  valandu  s,kirta
chemijai,   biologijai,   fizikai,   matematikai.   SLK  Pradzios   mokyklu   depar-
tamento  direktoirius  apie naujas programais rage:

„ , .soci,alistines  mokyklos  programo,s  buvo  paruo§tos  ir  paskelb''tos  per
2   menesius.   Programas   beruo§iant   buvo   Zinrima   gyvenamojo   momen'to
reikalavimu.  Orientuotasi  i  Sovietu  mokyklng  programas,  ta€iau  nepamirs-
tdazi£:Smp:£[;fifonffi{et¥]Ps:.ui3Ti#i]#o::£'ka?:#¥:Fad[aiy£%€m§:ak£;mpoerpe::8Fa°i%,spe°3::

o0

vo  nurodoma,  'kaip   dest'omas  Zinias  panaudoti  moksleiviu  idejiniam  poli-
tiniam   auklejimui l4.   Gimnazijng   ir   progimnaziji! *   direktoriai   buvo   ipa-
reigoti  igyvendinti  tuos nurodymus.

Antra,   mofe#fa/#   t;odottGJi.#   faei.fi.mcis.   SLK  nesugebejo   greitai   paruosti
nauju  vadoveliu.   Buvo  leidziama  isu  pataisymai,s  ,naudo,tis  ir  senais   va-
doveliais,   tik   is   jng   rei`kejo   pa§!alinti   visa   tai,   kas   neatitiko  bol5evikine`s
Lietuvos   mokyklos   pertvarko,s.   SLK   Pradzios      mo;kslo      departamentas
1940  in.  rugs6jo  30  d.   apskri6ing  pradziois  mokyklu  inspektoriams  nurode:
....  vadoveliai,  `kuriuos  i§  se,niau  turejo.  mokiniai  isigije  arba  kurie  buvo

nupirkti  neturtingiems  mokiniams  §elpti,  mokyklose  vartoti  leidziama  tik
tuo   a'tveju,   jei   i§   jng   bus   pa§alinti   straipsniai,   eileras5iai   bei   atvaizdai,
prie§ingi  socialistines  Lietuvos  ktirimui.  Tokius  isenus  vadovelius  mokyto-
jai  ir  mokiniai   surenka  \ir,  padare  atitinkamus  pa§alinimus,  grazina.  Ge-

;{[t?sugrs##y;:a,#.:#„mrtsekpsT:[S8tur;u}£tk:r|tfv.V#.r)`:`,`.e{U#a°sUeej`e`."bsu,sGera5s'.t#a£€:
®

simokant   i§   toking   vadoveliu,   atsa,kys   to,s   klases   mokytojas   ir  mokyklos
vedejas" 15.  Buvo  susirtipinta   gimnaziju  ir  progimnazijng  vadoveling  revizi-
ja.   SLK  Viduri,nine  mo`kyklu  valdybos  vir§ininkas  P.  Mikutaitis  teige,  kad
`.daugumas   (vadoveliu-V.  I(.)   netinka  tai  del  programos  'sk!rtumo,` tai
del  s`avo  reakcines  dvasios" 16. Vadovelit!  rengimas  buvo traktuojamas  kaip
partinis   darbas,  buvo  atsizvelgiama  i  Lenino  ,nuroqypra,  kad  „(. . .)   mo`:
kymo  turini,  kadangi  Cia  kalbama  :apie  bendrojo  lavinimo  dalykus,  o  ypac
filosofija,  visuomeninius  mokslus,  turi  nusltatyti  ti,k  komunistai" 17.

1941   in.  buvo  numatyta  i§1eisti   daugiau  kaip   loo  vadovelit!18.  Ta5iau
mokyklng  aprtipinimas  `nauj,ais  vadoveliais  uztruko.  Had  btitng  paspartintas
originaliu  ir  verstu  i§  rust!  kalbos  vadoveliu  iteikimas  Valstybinei  leidyk-
1ai  ir  jng  leidimas,  SLK  1941  in.  sausio  8  d.  isakymu  sudare  komisija.  Nors
SLK ir  I,KP(b)  dare  daug pastangu,  nauji  vadoveliai  buvo  rengiami  gama

*   Svietimo   liaudies   komisaro   1940   in.   rugsejo   men.   27   d.   isaku   B/N   101   nuo   spa-
lio   I   d.   gimnazijas   imta  vadinti  vidurinemis  mokyklomi,s,   o  progimnazijas-nepilnomis
vidurinemis  mokyklomis -A4cf.
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is  leto.  Net  Lfetuvos  KP(b)  suvaziavime  (1941  ni.  vasario  men.)  A.  Snie€-
kus  teig6,   kad  pagrindi,nis  mokyklo.s  pertvarkos   sovietiniais     pagrindais
stabdys  yra  nepakan,kamai  greitas  'naujng  vadoveling  rengimas  ir  spausdi-
nimas  19.

Neigiamo  poziririo  i  tautos  praeitj  diegimas  ir
naujo rezimo garbinimas

Skubus   ir   §iurk5tus  nusistovejusio   gyvenimo   bddo    ardymas    1940-
1941   in.   didziai  Zeide  Lietuvos   gyventoju  tautinius  jausmus.  Del  mokyk-
1os   pertvarkos   didele   netektis   i§tiko   ir  jaunim?.   Pagrindinis   mokyklose
jvedamng  naujoviu  tiks,las  buvo  ,naikinti  moksleiving  tautine  atmi'nti,  ugdy-
ti  juos  Sovietq  Sajungos  pilie6iais.   Stai  A.  Venclova,  Lietuvos  TSR  5vie-
limo  ministras,   sake,   kad  mokytojas   „ . .  ''turi  suprasti  pats  ir  giliausiai
jdiegti  savo  aukletiniams  minti,  kad  jo  tevy,ne-dirban6ioji  jvairiataute
Sovietq  S?junga,  kuri,  nu§viesta  genialiojo  viso  pasaulio  dirban6ingjng  va-
do   Stalino  Konstitucijos   saules,   s`tatg   diding?   ligi   Siol   pasauly  neregeto
masto  ir neregeto  spalvingumo  gyvenima" 20.  Tarn  turejo tarnauti  atitinka-

:'`]aanL]o?kuat:'::kuyzifia¥]°nkey€]e:E]:.P]fnkaJ  moksleiving  mokyjnas  ir  auklejimas  per
Vienas  i5  pirml!jt!. naujojo  §vietimo  mini'stro  1940  in.  birzelio  20  d.  ap-

1in,kra§€ing   Nr.   657  visoms  minister;ijos   Zi,nioje  esan6ioms   istaigoms  buvo
del   A.   Smetonos   ra5tng   ir   apie   jj   para5ytng   knygng   is   mok.yklng   bibliotekng
isemimo2[.  Tu  pa€iq  metu  liepos  25  d.  visoms  mo.kykloms  buvo  i5siunti-
netas   rastas,   ipareigojantis   i§  mokyklu  bibliioteku  i§imti   knygas,   kurios,
anot   Svie'ti'mo  miniisteri,jos  generali,nio  sekretoriaus  J.  Ziu.gzdos,  yra  nu-
h'reiptos  pries  Sovietng  S?jung?,  komunistng  partij?  ir  visas  kjtas,  savo  dva-
sia  neatiti.nikan6ias.socialistines  Lietuvos  ktirimo22.  SLK  nurode,  kad  mo-
kyklose  visos   klases,   mokytojng  !kambariai,   sales  btitng  papuo5ti   Lenino  ir
Stalino  portretais,  taip  pat  buvo  rekomenduojama  kabinti  K.  Markso,  F.
Engelso,  rusng  ra§ytojo  M.  Gorkio  ir  kitng  portretus,  i§  lietuvjng -J.  Basa-
navi€iaus,  J.  Janonio,  J.  Bilitino,  Zemaites  bei  K.   Pozelos,  J.   Paleckio  ir
9k{t#oLkfse.tei#uS]ef|agus€if;a±vneT£:P€]a:,£T£;udaisgrRnuri`.23biartzveiigdg;.d.vyriausybes®

potvarkiu  i§ mo,kyklu  buvo atleisti  kapelionai, ir ti,kybo,s mokytojai 24. Tq pa-
{Y`ing   metng   rugpjri€io   31.   d.    SLK   aplinkra§€iri   buvo   paiiaikinta   mokyklose

:nalda  pries  pamokas  ir  po  jt£25.  Viena  po  kitos  i   apskritis   skriejo   SLK
!nstrukcijos  apie  tai,  kaip  pamineti  Sovietng  S?jungos  Sventes,  komunisti!
partijos  vadovu  jubiliejus.   Inst'ru,kcijos -tai   §ven6ing  mckyklo,se  rengimo
ese.narijai,  .nepalike  vietos   anks6iau   ,sukauptai   auklejamojo   darbo   patir-ciai,  lies  pirmenybe  buvo  ,teikiama   i§tikimybes  jausmu   Leliinui,   Stalinui,
Sovietu  S?jungai  ugdymui,  o  ne  Lietuvos  vals`tybei,  tautai,  gimtinei.

Pamokos,   ypa6   humanitarining   mokslng,   buvo   labai   stipriai   kreipiamos
Sia  linkme.  Pamoka  socialistiineje  mokykloje,  ikaip  !rodinejo  sovietu  peda-
g.ogika,  priyalejo  ugdyti  ,komunisti,nes  visuomenes  ktireja,  ateities  Zmogi!.
:farp  ktij.o  ir .prie.kaio  atsjdtire  Lietuvos  istorijos  mokytojas.  Istorijos  mo-
h-ymo  naujoves   1940  in.  rugsejo  7  d.  „Tiesoje"  buvo  taip   ai5kinamos:

„(...)    Komunistines   visuomenes   iktireju   ir   5iaip   s?,moningu   pilie6iq
auklejimas   geroikai, priklauso  nuo   to,  kaip  jie  lmokesi   Zmonijos   istorijos,
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klasines  kovos` ir  islai'svinimo  kovu  istorijos,  galingos  komunistt2 `partijos
jr  socialistines Visuomenes ktirimosi istorijo's.

Istorijos  mckyma inus'tate  ir  istorijos  mdksle  didziausios  reilk§mes  tu~
rejo   1934  in.  geguzes   16  d.  partijos  ir  vyriausybes  sprendimai  „Apie  pi-
}SestsnRes]££::°dr££j:SK%frk£¥Fr%STsa:Fbo¥°¥8g:°Sfi`:',s°auysp[3t{88ai.YSKp:e(nbaimca¥i:®

Stalino,  Zdanovo,  Kirovo  pastabos  del  SSSR  istorij.os  ya.doveliu  konspek--
tnt   ir  „Naujos   istorijos"   vadovelio.  Minetieji  nutarimai  ir  pastabos   galu--
tinai  ,nustate  kovinga  programa  is'torijo's  mokslo  darbini.nkams" 26.  1940--
1941   mokslo  metais  padaugejo  istorijos   des'tymo  savaitiniu  valandu.  Jei-
gu  pirmose  dviejose  'klasese  buvo  paliktos  'tos  pa€ios  2  savaiti,nes  pamo-
kos,  tai  tre6iojo,je~jaiu  buvo  3,  o  ketvirtose-§e§to,se  klasese  net  po  4
Savaitines  parnokas 27.

Sovietu  Sajungos  mcksleiviu  komunistipio. auklejimo  sistemoje  svarbi
vieta   teko   moksleiviu  lkomjaunimo  ir  pionleriu   organizacijoms.  Vilniaus-
viduriniu   mokyklu   direktoriu   konferencijoje,   ivykusioje    1940   in.   spalii+
menesi,   buvo  pabrezta,   kad   politiniam   darbui   moky.kloje  turi   vadovauti'
mokytojai   ir  moksleiviai   komjaunuoliai,  nes   ju  tikslai   vieriodi:   i§aukletr
samoningus,   disciplinuotus    socialistines  inteligentijos  ,kadrus 28.1940  in.
birzelio  27   d.  vidaus  r'eilkalu  ministtro  nutarimu  uzdraudus  Lietuvos  Res~
publikos   organizaciju  ir   draug.i.ju  veikla,  nustojo  veikusiQs  taip   p,at  jau.~
nimo   organizacijos   bei   draugijos 29.   Tuo   tarpu   ,kcmjauniimo   organizaci--
jos  veikla  labai  suaktyvejo.  Va9aros  atostogl!..metu  uZ  mokyklos  ribu  pra~
dejo  kurtis  moksleiviu 'komjaunimo  oiganiziacljgs,.  1940-1941  mokslo mett±'.
pradzioje   Sios   organizacijos,   ,nors   tir   negau`sio's,   pradejo   vei.kti   mokyk-
lose.  Del  savo  i§skirtinumo  `komjaunuoliai  mokykloje  nesutare  nei  su mok-
sleiviais,  nei  su  mckytojais.

Siekiant   plesti   komjaunimo   veikla,.  gerinti   mcksleiving   politin,i   idejini-
auklejima,  vidurinese  mokyklose  buvo  fves\tas  LLKJS  CK  komjaunimo  or~
ganizatori,aus   (komsorgo)   etatas.  Jie  dirbo  LLKJS  CK  ir  SLK  vadovau-
jami 30.1941   in.   geguzes   menesi  vidur.i.nese  mokyklose  dirbo  35  komsor~
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leiviu  ,buvo  nepo'puliari.  Komjaunima,s   Li,etuvoje  uoliai   ¢i.ege. sovietu  re-
Zima,   norom   ar   nenorom  hapdamas   mo`kyklos.  .sovietizacijos   frankiu;   tai`
ir leme neigiama moksleiviu po.Zitiri i  Sis organizacija.

Mokyklos  rimti,   mckytoju'  ir   moksleivi,i  susiikau.pima  tri,kde  ivairiau~
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socialistinis  lenktyniavimas  tarp  moikyklng  ir  tarp   atskirtg  klasing.  Pradzia

:i3mm;#±ji;g.u{stdaiv2aFaas:n8idmufreiite°sE°okky;kk'i°o:s.:%ifsa]:£vd£,a!y]VeanTk°ty!:,aaupts{`kfr§{:
®

kviete  Roki§kio  vidurines  mokyklos  moksleivius 33.   Si  vadinamoji   inicia-
tyva,  skatinama `LLKJS  CK  ir  LTSR  SLK,  buvo  s?kti.nas  pavyzdys  ir  lki-
toms   mokykloms.   Mo'ksleiviu   socialistinis   lenktynlavlmas   tarp   mokyklu'
itrauke net ir mckytoju's.                                                                              ,  ,

1941   in.  Geguzes   i-osio's  proga   Kauno  apskrities  Pakuonio`vals5iaus
mokytoja i  socialistini  lenktyniavima  iskviete  Auk5'tosios  Panemunes  vals-
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€iaus,+qu`okytoju,s,  o\ rezultatus  suves`ti  mutare  pagal  mcksleiving  mckym?,si,
uz'klasme  veikl?,  quoky'tqju  isijun.gima  i  ,soci,alizmo  iktirima.  Ta€iau  `socia-
1i,stinito  I.enktyniavimo  itd6ja,  tuo  metu  prap,atguqu.ama  S?jungos  mckyklase,
net  tonal  nep'ri,gijo,' tai Jka  ,j,au ika.l'be`ti  apie  Lietuvos  mckyklas:                `

Ki'ta  vadinqmoji  iniciatyva,  kuri?  diege  Lietuvos  mokyklose,  buvo  So-
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kad  moksleivigi  turejo  geriau  suvokti  darbo  prasme  ir  darbininku  klases
i§sivaduojiam?I?   ko'va   i3   socialinio   betei'si§kumo.    Lietuvoje   mokyklu   ir

.darbo  .kole`ktyvu  bendr,adarbiavima  pradejo  iKauno  11  vidurines,  mckyklos
]r  „Maisto"  fabriko  ,kolektyvai 34.  Siuos  kolektyvus  pareme  kitos  mokyklos.
•SL.K,  aipibendrines  quokyklu ben.dradarbiavima  su  darbo  kolektyvais,  pazy-
mejo:   „Jaunuomenes  mokyme  ir  auklejime  labai   daug  reik§mes  ttiri  jos

kontaktas  su  darbo Zmolnemis,  ypa€ `su  darbo  Zmoniu  kolektyvais.  Tas  koin-
taktas   jaunuoliams   padeda   s?moningai   pazi,nti   ktirybine  darbo   reik§me,
ismoko   pamilti   ir   gerbti   d,arbo   Zmogt£,   padeda   pamilti   darba,   kaip   di-
dziausia   veiks,ni   sociali,stinio   gyvenimo   s'tatyboje" 35.   Kaip   matome,   mo-
kyklos   ry§ys   su   gyvenimu   buvo   suvokiamas   tiesmuki§kai,   supaprastin-
+ai.  Dargi  buvo  prieita  pri,e  to,  kad  SLK  primygtinai  sitile  mo.kyklt!  direk-
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bol§eviki'nio,   partinio   darbo   stiliusl-„nurodCima   i§   vir§aus",   ta€iau   ini-
ciatyva  ,neva   prasidedainti   i§   „liaudies   masil£".   Ir   tai   ne   vienintelis   at-
vejis,  atskleidziantis  isitvirtinanti  visuomenes  ir totali,tarines  valdzios  san-
tykiavimo   btid?.   Mokykla   turejo   tapti   totalitarines   visuomenes,   kurioje

€F°i:]Er:a:iy:,£ai±ta¥:£figz£]:mr]:bbr:!s¥:::s,n#%]rae#uumgudyroaj:i.nfumo,%Jyak]:nftcj::y;®,®,

-tapti  sociali,stine,  joje  visas  mokymo  ir  auklejimo  turinys  turejo  btiti  su-

derintas  ir  paremtas   socializmo  ir  komunizmo  idejomis36,Tra5e  J.   A.in-
bra§ka,  pedagogas,  vadovelit!  autorius.

Mokytojng administravimas ir represijos

Ne  maziau  svarbi  bol§evikines  mokyklos  ktirimo  klititis  buvo  patys  mo-
kytojai.  Nors  tuometines  Lietuvos  vyriausybes  ir  komun'istng  par,tijos  vado-

vai   demagogi§kai  tkalbejo,   kad  mokyklose  pasili,'ks,  dirbti  visi  mokytojai,
kurie   „nekenks  jos   darbui".  Ta6iau   Zoldziai  neatitiko   darbi!.   0   ir  §i   s?-
voka   buvo   labai   pla€iai   interpretuojama  iir  galejo   btiti   pritaikoma   kone
kiekvienam  mokytojui.  Mokytojai,  ,kai,p  Zinome,  savo  neigi,am?  nusistaty-
Tp?   sovietu   Lietuvai   i§rei§ke   1940  in.   rugpjti6io   14-15  d.   Kaune  iivyku-
•slame  mokytojtf  tsuvaziavime,  tkai  jie  vieninglai,  vietoje  Internacionaloi'  su-

giedojo  himn?  „Lietuva,,  Tevyne  mtist!".  Lietuvos  mokytojai  ir to,liau  nore-
jo testi  demokratines,  §vieteji§kas  mokyklos tradicijas.

SLK` vad.8vavosi  bol§evi}kine  leninine  nuos,tata,  kad  senosios  inteligen-•tijos  atkovojimas  i§  burzuaizijos  ir  jos  ijungimas  ,i  socializmo  lktirim?  yra

viena  klasiu  ikovos  forml!,  „nes  ne.galime  i§vyti  ir  sunaikinti  ,burzuazines
inteligentijos,   reikia   ja   nugaleti,   perdirbti,    pervirinti,    peraukleti..."37

VKP(b)   socializmo   ktirimo   programoje,   prii`mtoje   1919   in.,   buvo   nuro-
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dyta   ,senosios   inteligentijos   atzvil,giu   nedaryti   ne   maziausios   politines
nuolaidos   ir  negailestingai   slopinti   kiekviena  jos   kontrrevoliucini   kesla.
An.tra  vertus,  ra5onia  taip  pat  apie  negailestinga  ,kova  su  nemok§i§ku  i`si-
vaizdavimu,  kad  esa  darbo  Zmones  gali  `iveiikti  \kapita,lizma  ir  burzuazine
santvarka  nes'imo,kydami  i§  burzuaziniu  specialisti!,  neiveiikdami  ji! 38.  Pa-
gal  §ia  stalinine  nuostaita  pirmajai  kategorijai  pri:skirti  mokytojai  atsidfl-
re  NKVD  ir  NKGB  tarnybu  Zinioje.  Jau  1940  in.  vasara  i  SLK  i§  apskri-
5iu  buvo  'siun€iami   ra§tai-paklausimai   del   al,gu  i§mokejimo  uZ  liepos
menesi  saugumo  suimtu  mckytojt!  §eimoms.  Apie  isuimtus  ir  laikomus  da-
bokleje  pradzios  moky,klu  vedejus  J.  Vaitku,  A.  Dibsteri,  S.  Juodalki,  pra-
dzios  mokyiklu  mckytojus  J.  Meizti  iir  P.  Zvirblti  SLK  informavo  Kreti'ngo;s
ap,skrities  inspekto`rius 39.  `Kad  Sis  a,tvejis  nebuvo  vieninteliis,  p,a,tvirtina  lr
SLK   i   ap,skritis   1940   in.   rugpjti6io   pabaig6je   siun€iamas   J¢6¢i.   sfa#6#s
(te`kste pabraukta -V.  K.)  tokio turinio ra5tas:

„Pra§au   skubiai   prane§ti,   kurie   pradzios   mokyklu   mokytojai   tebera
saugumo organu suimti.

Reikia   nuroidyti   mokylkla,   einamas  pajrei,gas   ir  nuo   kurios   dienos   jie
yra  suimti" 40.

Iki   1940  in.   gruodzio  men.   6   d.  visu  Lietuvo,s  mokyklu  mokytojai   ir
techninis   personalas   turejo   uZ,pi,1dyti   ir   SLK   pris`tatyti   „Asmens   lapeli
kadrams  regi'struoti".  Si  reikala  tvarke  SLK  Kadrng  s;kyrius,  pradejes  ve.ilk-
ti   1940  in.  Iapkri6io   10  d.  Atsakymt!  i  anketos  klausimu.s  ti,krumas  turej.o
bdti  patvirtin.tas  mokyklos  direktoriaus,  be to,  prie  anketos  turejo btiti  pri-
detas  gyvenimo  apra§ymas  ir  asmens  fotografijos   (visu  dckumentu  po  2
egz.)  41.  At`siu'stos  i   SLK  mo,kytojng  anketos  buvo  persiun¥ia'mo.s  i  LKP(b)
CK   Kadrng   iskyriu 42.   Maty`t,   pastaroji   instancija   Ziniomis   apie   mo'kytoju
„ko,ntrrevoliucinius   keslus"   dali'nolsi   su   saugumo   tarnybomls.   Mokytoju
suemimai  tgsesi  ir  toliau.  Isitoriikas  A.  Bubnys  nurodo,  kad  i`ki  1941  in.  bir-
Zelio   13  d.  buvo  nuzudyta  arba  i§trem'ta  a  SSSR  gilum?  38  pradzios  mo-
kyklu,  9   gimnazijt!,  9   amatng  moky\klng  ir  3  auk§tt!jng  mokyklu  pedagogai,
f§  viso  59  Zmones.  Karo  pradzioje  Zuvo  29,  o  i§  bol§evikinit!  .kalejimt!  bu-
vo   i5vaduota   d,ar   80   mo;kytoju.   Vienaip   ar  kitaip    (i'skaitant   ir   birzelio
14-17  d.  deportacijas-V.  I(.)   nukentejo   1060  Lietuvos  Svieteju43.
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bo,  kilnojami  i§  vienos  vietos  i  kite,  ver6iami  atsisakyti  ,'savo  isitikinimu,
jega  brukant  VKP(b)   istorijos  vadove|io  dogmas,  v.ietoje  profesinio  ren-
gimosi   darbui   gainiojami  po  ivairiausius  miting.ug  lr  susirinkimus.  Dar-
bo  pirmiausia   neteko  tikybos  mokytojai   (ikunigai  ir  pasaulie6iai)   bei  prl-
va6iu  mo,kyklu  mokytoj,ai:  nuo  1940  in.  1iepos  1  d.,  panaikinus  tiikybos  mo-
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kinu,s  Kauno  ir  lKybartu  vokie€iu  priva6ias  gimnazijas,  i§  darbo  buvo  at-
1eista  da,r  17  mokytoju 46.  Zinoma,  dalis  atlei,stuju buvo  priimti  i  darba  ati-
daromose   valstybinese  vidurines\e   ir  nepilnose  vidurinese   mokyklose.

Nebuvo  aplenk`ti  ir  valstybiniu  gimnaziju  moiky`tojai.  Nuo  1940  in.  rug-
sejo   I   d.  darbo  neteko  Kelm6s  Vl.  Putvio-Putvinsikio  valstybines  gimna-
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zijos  direktorius  K.  Ambraziejus,  Birzt!  J.  Janonio *  valstybi.nes  gimnazi-
jos  direktorius  J.  Vosylius,  Vilkavi§kio  dr.  J.   Basanavi€iaus  valstybines
gimnazijos  dircktorius  S.  Paliulis,  Uikmerges  Jono  Bilitino **  valstybines
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Zarasu  prof.  K.  Btigos  valstybines  gimnazijos  direktorius  P.  Gipi§kis,  Vil-
niaus  Ill  valstybines  berniukt!  gimnazijos  direktorius  A.  Petraitis,  Mari-
jampoles  Rygi5king Jono val,stybines berniuku  gim,nazijos  direktorius A.\ Da-
niliauskas 47.  Be  abejones,  daugumos  mokyklng  vadovu  ir  mdkytoju  atleidi-
mo  i§  dar,bo  motyvai  buvo politiniai.  Vieniems  mokytojams  i  asmens  doku-
mentus  buvo  ira5oma  „atleidziamas  i5  eitu  pareigu  kaip  netinkantis  so-
cialistinei  mokyklai",  ,kitiems -„,kaip  netinkantiis  dirbti  toije  vietoje",  tre-
tiems -„kaip  netinkantis  toms  pareigoms".  Zinoma,  kai  kurie  mckytojai
buvo  atleisti  „patiems  pra§ant"  arba  i§1eisti  i  pe.nsij?,  dar kiti -vi,sai  ne-
nurodant  atleidimo  i§  darbo motyvu.

Del   politiniu   motyvng   i§   darbo   buvo   atleidziami   ir   SLK   darbuotojai.
Viename   SLK   Kadrt!   skyriaus   ra§te  buvo   suplanuotas   nuo   1941   in.  va-
sario   15  d.  iki  kovo  I   d.  toks  kadrng  keitimas:  „ . .  i§  pareigu  bus  a.tleisti
Zmones,  `kurie  neti,ntka  socialistines   santvar!kos   apara'tui,   [kurie]   kaip  sa-
vo  reakciniu  veikimu  praeityje,  taip  ir  dabar  kelia  Sv/ietimo/  1iaudies  ko-
misariato  darbuotoju,  o  taipogi  socialistinei  santvarkai  prijau€ian6iu  Zmo-
ning  pasipikti,nima".  Buvo  numatyta  i§  darbo  atleisti   16,  o  pareigose  paze-.
minti  20  ta,rnautoju48.  Kaip  matome,  kaJdrai  buvo  valomi  nuo   SLK  dar-
buotojng  iki  pradzios  mokyklos mokytoju.

Trikdydavo  pedagogus  ir neigiamai  mokvklq  darba  veike  nuolatinis  mo-
kytoju  kilnojimas  i§  vienos  vietos  i  kit?.  Toks  ,kilnoji,mas  Sovietu  S?jun-
goje  buvo  paplites  nuo  valdzios  ir  partijos  vir§tini,ng  iki   Zemutiniu   gra,n-
dziu.  Mat  vadinamosiose  socializma  'su,ktirusiose  respublikose  buvo  laiko-
masi pri.ncipo  „geriau  ,keltis i  kita  darbo  vie`ta,  negu  pa'tekti  i  dar`bo  lageri
ar  tremti".   Ir   Lietuvoje,   be  abejones,  mokytojui   buvo  mazesne  blogybe
keltis  i  'kita  vietove.  negu  btiti  suimta,in  ir  .kalinamam.  Nebuvo  apsieita  be

gijos.  LKP(b)   ir  5vietimo  istaigng  pareigtinai  verte  mokytoju's,  .kad
pra§ytu,si  perkeliami  i  kits   darbo  vie`ta.  Aps`kri€iu  liaudies   §vie-
iu  i   SLK   atsiustuose  mokytoju  sarasuose   dazniausia   per,sikeli-

1...     v          I .                                         y.                      1        I      .                        y                     Lf        n      J      J      1.
mo  i   kit?   mb,kykla  priezasti,s  yra   „pa€ing  mokytojng   pra§ymas".   Bet  tokie
tvirtinimai   ne   visada   atitiko   tikrove.   Daugelio   apylin`kiu   mo,kiniu   tevai
lai§kuose   §vietimo  liaudies  komisaro  pra§e  nekel'ti   mokytoju,   kuriuos  je-
ga ver5ia  ra5yti  pareiskimus  del  perkelimo i  kita  mojkykla.

Stai  ,kaip   Kretingos   apskrities  pradzios  mokyklos   i,nspekcija   1940  in.
rugsejo  men.   12   d.   ra§te   Nr.   1572   SLK   Pradzios  mokslo   departamentui
ai§kina  Lapiu  kaimo  ir  apylinkes  gyventojng  pra§yma  palikti  jt!  apylinkeje
mokytoja  R.  Gedvila   (ikalba  netai\syta) :

„Mokyt.  R.  Gedvilas,  ikaip  pedagoigas  ir  Zmogus  geras  ir  vietos  gyvenr
toju    tarpe  gyv.endamas   12  metng  galejo  isigyti`  pasitikejimo.  Mokyt.  Ged-

___            ____           __                                                      _

*  Iki   1940  in.  birzelio  men.  24  d.  vadinosi  Birzt!  Pirmojo  Lietuvos  Respublikos  Pre-
zidento  A.  Smetonos  valstybine  gimnazija -444£.

**  Vadinosi   Ukmerges   valstybine   Antano   Smetonos   gimnazija-Awf.
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vilui`'buvo   pasirilyta   paduoti   parei§ikima  .i§sikelti  tik  tddel',  ,kad  jis   buvo
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tis!del  medziagining  surnetimu.                                 I     '``.`       '

Mokyt.   R.   Gedvilo  :i:5,kelimas  i   kita'vieta''pasitarnaust  ne  tik  jam  pa-
6iam,  bet ir vietos  visuomenes  nuotaikoms  prablaivinti" 49. :

D6partamento   atsakymas   §ios   inokyklds   ri6``kiining   tevams   buvo   lako-
ni3ka.s  ir  negin€yti`nas -pra§ymo  komisariatas  „`nerado  `galima  pate,nkin-
t;`;.iftE#ru°££o5tkyuv'u'faf8ftt££:!rnvo°Sb:Fs°e¥£ekt£}#]esYpyor2]9tiursj¥,b€i`a#o#osjak±£,[nk°ajfapg::

lie€iai,  ,gali   ateityje  kenkti   naujai   tvarkai.  Ju  perkelim`as  i  nepazistamu
Zmoniu   aplinka   tur6jo   bent   laiki,nai   toki  :kenkima   silpninti.   LKP(b)   CK
Mokytoju  iskyrius  nuolatos  ie3kojo  „ken,keju"  tarp   mokytoju,  jis  nurody-
davo,  kuriuos  mokytojus  atleisti  i5  darbo,  sku,bia  tvarka  `sitile  tikr'inti  kai
kuriu   mokymo   dalyku,   ypa€   konstitucijos,   mokytoju.   tinkamuma   dirbti
mokykloje 50.

Kaip  laviina  uzgriuvo  moky
nis   §vietimas".  `Komunistng  part
vo  steigiami  mokytojng  politi.nio

us  ivairtis  „ideologiniai  ;kursai",  „politi-
os  iniciatyva  miestuose  ir  apstkrityse  bu-
avinimo  btireliai.  Juose  mokytojai  priva-

lejo  i5siai§kinti  marksizmo-1eniniz,mo  dogmas,  VKP(b)   istorijos  trumpojo
kurso  „'tiesas",  ;studijuoti  bol§eviku  partijos  vadu  Leni.no  ir  Stalino  biog-
rafijas.  Jau   1940-il94l  mokslo  metais  Lietuvoje  veike  196  mokytoju  poli-
tinio  lavinimo  tbtireliai  pa,rtijos  istorijai  studijuoti 5L.  I  sekmadieninius  Vil-
niaus  ir  Kauno  mar.ksizmo-1eninizmo  universitetus  buvo\ suvaryta  daugiau
kai,p   400   mokytoju 52.   Mokytoju,  politi,nis   i|,avinima§iis   buvo   `svarus   argu-
mentas,   kad  jie  tinka   dirbti   socialis.tineje  ,mckykl`oje.   SLK   1941   in.   sau-
sio   18  d.  ra§te  Nr.  2182  spe'cialiuju  mokyklu  direktoriams  iapie,mokytoju

y.
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d6mesys  ir  i§  to  daromo,s  tarn tikrbs  i§vados," 53.,
„Ideologiniai  kursai"  mokytojams  buvo  rengiami  per  moksleiviu  atos-

togas.  Juose  buvo  sikaitomos  pas,kaitos  apie  SSSR  vidaus  ir  uzsienio  poli-
tika,  bol5eviku  partija,  Sovietu  Sajun,gos  socialinio  ktirimo  rezulta'tus,  taip

a:tuTotTe±°oftfsi::vi3aE:aritu°nsi'st::fa°#eanudkui%].a#ui.ki££ba€62te:Fe?jio£;#atg::
tinius   iau,sinus  tai,  `kad  ji'e,   LKP(b)   aktyvistu  iniciatyva,  buvo  .kvie6iami
i   ivairius   mitingus   ir   susirinkimus,   ikuriuose   buvo   priiminejami   pade-
kos   la.i§kai   ir   svei,kinimai   Stalinui,   J.   Paleckiui,   A.   Venclovai   uZ   inaujo
gyvenii,mo   kL-irima,   atlyginimng   padi,dinima,   Raudonosios    ,armijos    vado-
vybei -uZ  Lietuvos  darbo  Zmoniu  i§vadavima 54.

Pasak  to   meto   oficiozo,   didziausia  kuri,amos    socialistines    mokyklos
blogybe  `buvo  ta,  „kad  didelis  procentas  mokytojq  buvo  prisigere  senaja
dvasia,   sehuoju   tvaiku,   o   reikejo  juos   pir,iniautsia    padaryti`   socialistais
praktikoje" 55.  Taigi  mckytojai,  kaip  ariiausiai  Lietuvos  Zmoniu  esanti  in-
teligentijos  dalis,  buvo  tuometines  Lietuvos  vyriausybes  ir  komunistng  par-
tijos    galbtit  labiausiai   admiristruojami  ir  represuojami.
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:  .   Prie§inimosi  sovietizacijai formos
I

1940-1941.  in.  sbvi;etu  okupacijai  Lietuvos  mokyklose  reiskesi  pasyvus
tauti,nis  pasipri6§inimas.   Svietimo   dar,buotojai,  jaunimas   grei6iausiai   pa-
juto   socialistiniu   pertvarkymu   !smtig`i   tautiskumui,   savo   tau'tos   atei6iai.
Sociarlistiniu  pertvarkymu  esme  atskleide  M.   Gedvilas   (tuo  laiku  vidaus
reikalu  ministras)  ,savo  .kalboje  mokytojtf   suvaziavime:   „Pas   mus   vyks-
ta   didziausia   sociali`ne   revoliucija...   Toji   revoliucija   ver€ia   mus   visas
vertybes  pervertinti.  Tai,  ,kas  vakar  buvo kilnu  ir  gerbiama,  Siandien  atro-
do  Zema  ir  paniekinimo  verta;  ,kas  vakar  buvo  grazu,  §iandien  bjauru.  Vis-
kas   radikaliai   pasikei€ia"6.  To,kie   radikaltis   bol§eviki§ki   patkeitimai  tiek
kra§to  politiniame  visuomeniniame   gyvenime,   tiek  ypa€  mokykloje   labai
Zeide mokytojus  ir moksleivius.

Dalies   mokytoju   prie§inimasis   sovietizacijai   visu   pirma   rei§kesi   ne-
paklusnumu  ivedamai  tvankai.  Jie,  rizikuodami  darbu  ir  savo  ateitimi,  lei-
do  moksleiviams  :semtis   Zi'niu   i§   senu  vadoveliu,  venge  mokymo   dalyku
a'ktualinimo  ir  neuzsieme  politikavimu.  Mokyklu  vadovai  ir  mokytojai  ne-
pastebejo  moksleivit!  „i§si§okimu"   ('taip  buvo  vadinamas  moksleiviu  prie-
5inimasis  rezimui),  toleravo  tikybos  mo,kym?.  Ta€iau  to,ki  itarti,na  moky-
toju   elgesi   pastebejo   vietos   komunistai   'ir   NKVD,    NKGB    pareigtinai.
Lietuvo,s KP(b)  Birzu, Mazeikiu, Panevezio,  Ukmerge,s,  Seilnu,  Tel§ii!,  Tra-
ku,   Vilniaus   apiskri5it!,   Vilniaus   ir   Kauno   miestt!   susirinkimuose,   vyku-
siuose   1941   metu   sausio  men.,  pa.Zymima,  kad  kai  kurie  mokytojai  veda
antisovietine  agitacija,  kursto  moksleivius  pries  sovietu  valdzia 57.

Apie  tai,  kad  ir   SLK  norejo  tureti  i§samia   informacija   apie  Lietuvos
mo,kytoju  ir  moksleiviu  politines  nuotailkas,   afkivaizdziai  parodo   SLK  Vi-
durinit]  mokslo  departamento  1940  in.  spalio   18  d.  aiplinkrastiis  Nr.  26686.®,1

rna, `'kad  viduri,nine  mokykl`u  direktoriai-kiekvieno  m6nesio   1
it±,`stt!  i  SLK  trumpa  informacij?:

Juo  reiikalau
ir  15  diena  a

„1)  kaip  mokykl6je  vyho  daib-as   (kokia  aarbo  nuotai,ka  moki,niu  ir  mo-
kytoju tarpe  ir kokie pasiekti  darbo rezulta'tai),

2)   ivykiai  mokykloje   su  mokiiniais  ir' mokytojais   (ar  buvo  i§si§o,kimu
ir  kokios  i§si§okimng  priezastys;   kurie  Zygiai  padaryti,   kad  tatai  riesikar-
t°tu3))'   mokyk|oje   buvusiois    iskilmes,   mitingai    ir   .iu   nuotaikgs..." 58

Ta5iau   daugumos  mokyklt!  `direktoriu  i,nformacijos  buvo  vienpusi§kos.
Mat  inokyklu  vadovai,  btidami  socializmo  ktirimo  „patoso"  1iudytojai,  ven-
g`e   informacijose   nurodyti   trtikumu,s   ar   mo,ksleiviu   i3si§okimus,   kaip   to
norejo   Svietimo   liaudies   komisariatas.   Visgi   i§   par'tijos   komitetu,   SLK
inspektoriu  ir  mokyklng  direktoriu  pranesimu  galima  susidaryti  vaizda  apie
mokytoju  ir  mokiniu  prie3inimasi /sovietizacijai,  mckyklose  tvyran€ia  slo-
gia  atmosfera.

Viena  i§  priesiinimosi  mokyklos  sovietizacijai  formng  buvo  kunigu  ir  mo-
kiniu tevu pastangos  atkurti tikybos mokym?.                                                ``--

Lietuvos    vyskupu      konferenciios     (1940.VII.2.-3;       1940.VII.28-29)
grieztai  pasmerke  kapelionu  atleidim?  i§  mokyklu  ir  tikybos  destymo  uZ-
draudima,   kartu   nurode  kapelionams   imanomu   btidu   daryti   religini   po-
veiki   jaunimui,   o  `tikybos   destlyma   perkelti   i   bazny€ias   ir   klebonijas59.
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Apeidami  juos  varzan6ius  sovietinius  inutarimus,  kunigai  vykde  savo  pa-
reiga,   stipri.ng   garb?   su  jaunimu.  Del  tikybos  mokymo  uzdraudimo  mo-
kyklose  ,susirupi,no  ne  tiik  \kunigai,  bet  ir  mokiniu  tevai.   I   SLK  pasipyle
mokinit!  tevu   lai§kai   su  pra5ymais  moky,klose  leisti  mokyti  vaiku,s  tiky-
bos   (ja  sutiko  nemokamai  destyti  i§  mokyiklos  pa§alinti  kapelionai),  leis-
ti  kalbeti  maldas  pries  pamo,kas  ir  po  ju,  leisti  mokytojams  kartu  su  mo-
kiniais   dalyvauti   §ventinese  pamaldose  ir  kt.   Zydu  tauty,bes  mokining  te-
vai  taip  pat  pra§e,  kad  nebtitu  varzomas  ju  ti,kejimas,  kad  ju  vaikai  §e§-
tadieniais   galetu   nelankyti   mokyklos   arba,   i  ja   ateje,  btitu   atleisti  nuo
pamokos  uzduo€il!  atlikimo *.

Kad   kunigai,   nepaisydami   draudimu,   moke   mokinius   tikybos   bazny-
€iose,   patvirtina   savo   atas,kaitose   mokyklng   inspektoriai   ir   isau,gumo   is-
taigu   darbuotojai.   SLK   1940   in.   1apkri6io  men.   slaptame   ra§te   Lie'tuvos
TSR   vidaus   reikalu   liaudie\s  tkomisarui  nurodoma   (tartum   §i   istaiga   to
nezinotu),  kad  ikunigai  kvie€ia  mokinius  i  bazny6ias  ir  'ten  juos  mcko  ti-
kybos,  kreipia  pries  esama  politine  santvartka.  Mazeikiuose  buves  gimna-
zijos  kapelionas  J.  Beinorius  tokia  veikla  `taip  smarkiai  i§pletes,  kad  mo-
kiniai,   ,kurie   mokslo   metu   pradzioje   buvo   palan`ktis   naujajai   sa,ntvarkai
arba   bent   lojaltis,   dabar  pradejo   veikti   pries  1,komjau,nima,   o   1940   metu
lapkri€io   I   d.  net  malda  pries  pamokas  suikalbejo6°.  Pana§iu  atveju  buvo
Kedainiuose,  U`kmergeje,  Birzuose  ir kitose vietose 61.

NKVD  darbuotojai  akylai  stebejo,  kaip  mokyklose  5ven6iamois  uzdraus-
tos   religines,   vals.tybi,nes   ir  ivestos   sovietines   §ventes.   1940   in.   Iapkritis
buvo   neramus   Lietuvos   mckykloms.   Ypa5   moiksleiviu   nuotaikos   rei§'kesi
per  Velines   (XI.2)  ir  Spalio  revo,1iucijos  33-asias  metines   (XI.7-8).  Lap-
kri5io  2  d.  Siauliu  11  vidurines  mokyklos  dvi  moksleives  buvo  i§kviestos  i
saugumo  istaiga.  Cia  jos  buvo  psichi§,kai  veikiamos,  net  gi,nklu  grasi,na-
mos,   ver5iamois   pasira§yti   pasizadejima   del   bendradarbiavimo.   SLK,   in-
formaves  respublikos  NKVD  tarnyba,  padare  i§vada,  „kad  tokiu  mokiniu
yra   ir  daugiau,  ti'tk  jos  nepasisako,  ne,s  joms  yra  grieztai  uzdrausta   apie
tai  kalbetiw 62

Represiniu  organu,  ypa5  NKVD,  NKGB.,  ki5imasis  i  mckyklos  gyveni-
ma,   mokytoju  ir  moksleiviu   §antazavimas  ju  i§.kart  neibaugino.   Stai  Pa-
nevezio  I  ir  11  viduriiniu  mokyklu  moki,niai  lap,kri€io  2  d.  pusiau  organizuo-
tai   nuvyko   i   kapines.   Cia   jie   pasimelde,   i5klause   pamoksla,   sugiedojo
„L`ietuva,  Tevyne  mtisu".   Saugumas,  nespejes  i5tirti  5ios  moksleiviu  pro-
testo   akcijos,   pradejo   tirti   mcksleiviu   protes'ta   per   Spalio     revoliucijos
33-uju   metiniu   minejima   ir   demo,nstraci`ja.   Pagal   SLK   instrukcija   visos
mokyklos  turejo  mineti  5ia  jiems  primesta  data.  Vyko  moksleiviu  mitingai
ir  susirinkimai.  Abieju  mo,kyklu  jaunesniuju  klasiu  mokiniu   susiri,nkimas
praejo  ramiai.  Ta€i,au  vyresniu  klasiu  susirinkimuose  buvo  izvelgtas  mok-
sleiviu  protestas,  nes  mokiniai  po  Internacionalo  sugiedojo  „Lietuva,  Te-
vyne  mtisu".  Tu5tuojau  i  motkykla  atvyko  saugumiediai  ir  eme  gaudyti  mo-
kjnius.   Jie  ir   direiktoriu  vidury  kalbos   i§  isales  tnorejo   isvesti.   Siaip   taip,
ikalbejus  saugumie€ius,  vyresniuju  `klasiu  mokiiniu  minejimas  buvo  baig-
tas.

sLK*mKefdezki¥j£:°samu£;:L°ajrLfeptsukvrj:]ecse:tvrjfentjfamm°estrai##sbaej#efnLinl4tffYngsusira§inejimosu
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Kite  diena,  lapkri,6io  7-aja,  §ventiniame  parade  vel  Sing  molkyklng  moks-
leiviai  nezenge  „koja  .i  k.oj?".   Kai  pro  §ali  Zygiavo  Raudonosios  armijos
kar!ai,  Zitirovai,  tarp  ju  ir  moksleiviai,  tylejo,  o  kai  pradejo  Zygiuoti  lie-
tuving  'korpuso  ikariai,  Zitirovai  triuk§mingais  Sauksmais  juo§  sveikino.  Tai
buvo  naujas  pretekstas  saugumie6iams  veikti.  Miesto  visuomenei  i5siskirs-
6ius,  jie  eme  gaudyti  moksleivius.  Vel  prasidejo  mokiniu  tardymai.  Moks-
I:iviams..primine  ir  uzdr.aus,to  himno  giedojim?,  ir neatsakyma  i  Raudono-
sios  armijos  kairing  pasveikinima.

Betiriant  Siuos  reikalus,  paaiskejo,,  kad  lapkri€io  6  d.  du  Panevezio  I
vidurine.s  mokyklos  V  ,klases  mokiniai  i.kalibeu.o  ,kitus  mokinius  isibrauti  i
patalp?  ir  supjaustyti  §ventinei  demonstracijai  slkirtus  partijois  vadu  por-
tretus,   trans`parantus  ir  kitus   daiktus.   Sumanymas   nebuvo  ivy.kdytas-
mokyklos   vadovybe  tarn   uzkirto   kelia.  Vienas   i§  jo   organizatoring  teige,
kad  jam  saugumo  darbuotojai  dave  instrukcija  tai  padaryti  provokacijos
tikslu 63.  Mdksleiviai  ,savo  neigiama  pozitiri  i  sovietini  rezim?  pademons-
travo  per  Spalio  revoliucijosi  metines  Marijampoles,  Seinu,  Raseiniu,  Pa-
ne.vezio  ir  ,kitose  apskrityse.  Jie  pl6§e  sovietinit!  vadng  portretus,  praeida-
ml  pro tribtina  rei§ike savo  antitarybi§,kuma 64.

1941   in.   visoje   Lietuvoje,   kaip   'kovos   uZ   ,nepri,klausomybe   priesaika,
bu.vg.minima  Vasario   16-oji.  Kauno  ,studen.'tai  ir  moksleiviai  §ia  data  pa-
minejo  prie  Nezi'nomo  kareivio  ka,po.  UZ  tai  kai  'kurie  studentai  ir  moks-
leiviai   buvo   suimti 65.   UZ   Vasario   16-ajai   skirtng   atsi§aukimu   spausdini-
rna  ir  platinima  i§  Ukmerges    I  vidurines  mokyklos  buvo  pa§alinti  k-eturi
moksleiviai:  A.  Grigalitiinas,  J.  Steiktinas,  M.  Nugaras,  8.  Augustinas.  Ki-
'tiems  buvo  sumazintas  elgesio pazymys 66.

Daugejo  antitarybining  lapeling,  ple.tesi  jng  platinimo  geografija.  Pirmie-
ji  moksleiviu  platinami  lapeliai  pasirode  Kaune  1940  metu  rugsejo  mene-
si.  Buvo  susekta  moksleiviu  a.ntisovieti\ne  orga,nizacija,  turejusi  savo  sky-
riu   Kauno,  Vilniaus,   Ukmerges  ir  `kitng  miestng   gimnazijose.   Buvo   suimti
26  aktyvtis  orga,nizacijos  nariai,,  surastas  rotatoriumi  spausdiintas  laikra§-
tis  „Laisvoji  Lietuva" 67

Taigi  mokytojng  ir  in.ckiniu  prie§inimosi  sovie'tizacijai  formos  buvo  uZ-
draustng  valistybinit!  ir  religiniu  §ven6iu  minejimas,  sovietiniu  §ven6it!  ven-
gimas, tikybos  mokymas,  a,ntitarybining lapeliu platinimas.

***

Inkorporuotoje   1940  in.  i   SSSR   sudeti   Lietuvoje  buvo  vykdomi  radi-
kaltis  ir  §iurk5ttis  mokyklng  darbo  pertvarkymai.  Jt!  esme-mokyklc;s  so-
vietizacija,  t.  y.  mdkyklos  pajungimas  uzdarai  totalitarinei  visuomenei  ir
per  ja  tokios  visuomenes  nariu  u,gdymais.  Pirmiausia  buvo  kei6ia,mas  mo-
kymo  'turinys,  slopinama  moiksleiviu  tautine  atmintis,   administruojami  ir
represuojami  mokytojai.  Ta6iau  tan  prie§inosi  mokytojai,   mokiniai  ir  jt!
tevai.  Jie   Lietuvos  mo,kykl?   norejo  i§laikyti  tautines  minties   ir  kulttiros
puoseletoja, o ne komu,nistin6s  ateities ktireja.
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Summary

VANDA    KASAUSKIENE

TH)E  SOVIETISATION  OF  LITHUANIAN   SCHOOLS  AND
THE  RESISTANCE  AGAINST  IT  IN   1940-1941

After   the`occupation   of   Lithuania   in   1940   and   its   incorporation   within   the   USSR,
radical   reforms  were   carried   out,   which   str6ke   a   painf ul   blow   to   teachers   and`  pupils.
Lithuanian   schools   were   rearranged   in   accordance   with   the   principles   of   the   Soviet
schools.   Books   about   the   USSR   and   the  Communist  party  filled   the  libraries,   national
symbols   had   been   replaced   by   Soviet   ones   and   so   were   the   curricula   and   teaching
programmes.     Traditional     subjects,     such     as     religion,    basic    philosophy    and    Latin,
were   excluded   of   the   programmes.   Now   ones,   namely   the   Russian   language,the soviet
Constitution,   I.he   history   of   the   USSR   were   introduced   instead,    all   private   schools

€Voe:esoc|°oS]edandd°WF]'o:::racot:¥`iti:Sat°£fonys?itnhst:£8aoi£::]tj££jnosuswaenrdentaetr£#tset€'tee#£Etayfs°,rn:*e
Soviet  holid'ays  were  introduced.   The  NKVD   and  NKGB   used   to  interfere  in  school  li-

fe.  The  teachers  were  administered  and  subjected  to  repression.
In   1940-1941   a   passive  resistance  could  be  traced  in  Lithuanian  shools.   The  main

forms  of   this   struggle  were  expressed   in  celebrating   forbidden  holidays-the   day  for

ti°emFr%#maift:8nthoef€:a8#:£nncees;o:nL#£¥:#£:ir_2)p'rot#:k[]n65h££:{dFeenbt:uadr¥rjftghethdeays8:
viet   holidays,   singing   the   forbid'den   Lithuanian   national   anthem,   tearing   of I   the   pie-

tures   of   the   communist   party   leaders,   publishing   and   distributing   anti-Soviet   leaflets,
teaching    religion.    Thus    Lithuanian    teachers,    pupils    and        their       parents       resisted
Soviet  novelties  which  were  introduced  in  Lithuanian  schools.


