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MOKYKLA. PIRMASIS MOKYTOJAS

Antanas PLIUPELIS (1888-1986) 
– pedagogas, švietėjas.  Gimęs 1888 
m. spalio 30 d. Pliupuose (Utenos 
r.) žemdirbių šeimoje, buvo pirma-
gimis, augo su broliais ir seserimis. 
Motinai anksti mirus ir tėvui vėl 
vedus, užaugo su tėvu ir pamote. 

Vaikystėje apie 1893-1896 
m. augo pas senelius, kur dėdė jį 
išmokė skaityti ir rašyti. 1896-1903 
m. vėl augo su tėvais, vasaromis 
ganė gyvulius, o žiemą lankė Ute-
nos pradžios mokyklą, kur baigė dvi 
klases. Nuo mažens buvo ruošiamas 
į kunigus, tačiau kai nebuvo priim-
tas mokytis į Vilniaus lenkų gimna-
ziją į kunigystę nebepasuko. 

1903-1907 m. jis vėl gyveno pas 
senelius, baigė Užpalių (Utenos r.) 
pradžios mokyklą, dirbo pas ūkinin-
kus.

Ieškodamas galimybės pragy-
venti ir lavintis, 1907 m. A. Pliupelis 
išvyko į Sankt Peterburgą (Rusija), 
ten gyvendamas ir dėdės finansiš-
kai paremiamas privačiai mokėsi ir 
kartu dirbo statybose darbininku. 
Dėdei 1908 m. mirus, jis neteko 
papildomos paramos, todėl baigė 
sąskaitybos kursus, gavo raštininko-
sąskaitininko tarnybą dirbtuvėje ir 
tik taip galėjo savarankiškai pragy-
venti.

Bendraudamas su Sankt Peter-
burge dirbančiais jaunais lietuviais 
darbininkais, A. Pliupelis apie 1911 

Mano gyvenimo 
knygos lapai

Jų vardai tirpsta iš atminties, bet veidai lydi visą gyvenimą. Jų žodžiai 
išblunka – bet mintis, įdiegta tiesiai į vaiko sielą, tampa gyvenimo kelro-
džiu. Pirmojo mokytojo misija – atsakinga ir nepakeičiama, o padėka už 
ją dažniausiai sklinda vėluodama dešimtmečiais.

Šįkart „Pasaulio anykštėne“ susitinka keletas Anykščių krašto mo-
kytojų: per pačių kadaise užrašytas mintis, per jų artimųjų ir buvusių 
mokinių prisiminimus. Tas susitikimas, sutelkiantis pačius nuostabiausius 
Pirmojo Mokytojo būdo bruožus, įkvepia ir sujaudina. Ar gali būti, kad 
kada nors pamirščiau savo pirmąjį mokytoją? Ar spėjau jam padėkoti? O 
gal nors žvakelę ant jo kapo dar galiu uždegti?..

Antanas PLIUPELIS

Kur eglelė, rūtelė žiemą vasarą žaliuoja, didi ir maži kalneliai, viens kitą pra-
lenkdami su daubomis, rytų aukštaičių praeities vargus niūniuoja, ten, Pliupų 
kaime Utenos valsčiuje 1888 m. spalių mėn. 30 d. turėjau užgimti. Tas mano 
gimimas daug davė tėvams džiaugsmo, nes pirmas buvau. Mane augino ir au-
klėjo taip, kaip ir visi aukštaičiai savo vaikus. Nors dar ir vienas vaikas pas tėvus 
buvau, tačiau jie mane atidavė auginti ir auklėti mano seneliams. Pas senelius 
buvau laikomas kaip inkstas taukuose. Jie mane be galo mylėjo, mažiausius 
mano reikalavimus patenkindavo. Kada su pelėmis pradėjau mainyti savo dantis 
geležiniais, tuokart pažinau raides ir mokiausi skaityti. Mokė mane dėdė. Šeše-
rių būdamas, išėjau skersai ir išilgai elementorių ir savo skaitymu džiuginau ne 
tik savo dėdes ir senelius, bet ir kaimynų moterėles, kurios ateidavo pas mano 
senelius svečiuosna. Ir aš tat girdėdamas didžiuodavausi taip, kaip didžiuojasi 
karžygys, nugalėjęs savo priešus ir pasikabinęs krūtinėje Vyties kryžių. Nors ir 
gerai mokiausi ir buvau giriamas, vis tik turėjau pajusti tų laikų „moderniško“ 
metodo vaisius – diržą.

Septynerių metų mane tėvai parsivežė į namus, kur ir prasidėjo nauja mano 
gyvenimo era. Per vasarą ganiau bandą, o žiemą lankiau Utenos pradžios mo-
kyklą. Tėvai, kaip vėliau sužinojau, buvo pasiryžę mane išmokyti į kunigus. Bet 
tam reikalingas mokslas ir lėšos. Vilniuje gyveno tėvo sesuo, mano tetulė, kuri ir 
pažada tėvams mane paimti į Vilnių ir ten kiek reikiant išmokyti. Tik pirma rei-
kia mane išmokinti lenkiškai kalbėti ir skaityti. Matyt, norėta mane leisti į lenkų 
gimnaziją. Nors daug vargo padėjau ir dabar tebevargstu – kasmet įvairius kursus 
belankydamas ir mokslo besiekdamas, bet vis tik didžiai džiaugiuosi lenkų glėby 
nebuvęs ir jų kailiu neapsirėdęs. Galbūt būčiau atgimęs kai ir daugelis mūsų 
lietuvių kad atgimė, o jei ne? Mūsų tauta būtų netekusi savo sūnaus, o aš – savo 
Tėvynės. Vienas žmogus tautai – menkas dalykas? O, ne! Viena bitė gali apginti 
visą šeimą nuo aršiausių priešų, taip Tėvynę mylintis ir jai atsidavęs jos sūnus gali 
tautos garbę ir galybę pakelti aukščiausiai.

Jau Utenoj pas vieną ponią buvau mokinamas lenkiškai kalbėti ir skaityti, 
bet į Vilnių paimtas nebuvau. Dėl ko, ir po šiai dienai nesužinojau. Kada turė-
jau vienuolika metų, mirė mano motina. Po vienerių metų, motinai mirus, tė-
vas vedė, o aš sulaukiau pamotę. Gyvenimas man pasidarė nebepakenčiamas: 
troškau mokytis – neleido, vargino ūkio nepakeliamais man darbais, maitino 
mus, pirmosios motinos penkis vaikus, kaip ir Donelaičio laikais baudžiaunin-
kas savo vaikus...

Trejus metus taip vargęs ir nenumatydamas šviesesnio rytojaus, iš tėvo pabė-
gau pas tuos pačius senelius Kutkas į Gaižiūnus. Seneliai mane nuoširdžiai pri-
ėmė ir sutiko man padėti. Prašiau juos leisti mane į mokyklą – atsisakė. Bet, kad 
mano norus patenkintų, surado ūkininką Gureckį Užpalių miestely, kuris nuo 
Visų Šventų sutiko mane leisti į Užpalių pradžios mokyklą. Per vasarą tarnavau 
ūkininkui, jam dirbdamas įvairius ūkio darbus, o per žiemą lankiau mokyklą. Per 
dvejus metus baigiau Užpalių pradžios mokyklos 3 skyrių pirmąją klasę. Kaimo 
mokslas išeitas. Toliau tarnauti nebenorėjau, nes tarnystė buvo tiktai kaipo prie-
monė mokslą eiti...

1930.VIII.10.                        
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Aldona Janina Pliupelytė-MURMIENĖ

...Tėvas iš Lietuvos į Petrapilį išvažiavo 1907 m. Ten mokėsi, dirbo, sukūrė 
šeimą. Kadangi po Spalio revoliucijos Petrapily buvo badas, tėvai 1918 m. su trijų 
mėnesių naujagimiu sūnumi grįžo į Lietuvą. Laikinai apsistoti nutarė Butėnuose 
pas motinos seserį Apolioniją Pakštienę.

Karo metais nuo 1915 m. iki 1918 m. kaime mokyklos nebuvo. Karui pasi-
baigus, patys Butėnų kaimo žmonės rūpinosi atidaryti lietuvišką mokyklą, todėl 
tėvai įkalbinėjo tėvą pasilikti šiame kaime ilgesnį laiką ir pamokyti vaikus, nes 
dauguma jaunuolių buvo beraščiai. 

Feliksas Žemaitis sutiko leisti savo namuose įrengti klasę (dabar tas namas 
nugriautas, tebestovi tik kryžius, kuriam jau virš 100 metų). Nuomos mokesčio 
nereikalavo, tik tėvai turėjo aprūpinti malkomis. Valytojos taip pat nebuvo – tėvai 
patys valydavo iš eilės. Mokyklinius suolus atvežė iš Svėdasų. 

Mokinių susirinko apie 90 – nuo 8 metų vaikų iki 19-mečių jaunuolių su ūsais. 
Suoluose susėsdavo po 4-5 mokinius. Atsisėsdavo vieni kitiems ant kelių arba 
stovėdavo. Kas norėjo, tas lankė, kas nenorėjo, tas metė. 

Jokių mokymosi priemonių negavo, trūko sąsiuvinių ir vadovėlių. Mokiniai 
atsinešdavo marmurines lenteles, įdėtas į medinius rėmelius, ant jų rašydavo gri-
feliais. Grifelines lenteles nešiodavosi iki 1920 m. Algą mokytojui mokėdavo vals-
tybė, bet po karo pinigai buvo tokie menkaverčiai, kad mokinių tėvai turėdavo 
sunešti po gorčių rugių.

Kaip prisimindavo mano mama, tais metais nupenėjo bekoną, papjovė ir nu-
tarė, kad tėvas nuvažiuos į Vilnių, ten brangiai parduos mėsą ir ką nors nupirks 
šeimai. Kaip tarė, taip padarė, tik tėvas sugrįžo, prisipirkęs knygelių, kurias išda-
lino mokiniams. 

Pokario metai buvo sunkūs – mokinių tėvai pinigų už tas knygeles susimokėti 
neturėjo. Mamai buvę skaudu, nes mokytojo šeima taip pat skurdo.

1919 m. mokyklą perkėlė į Kasčiaus Žvirblio namus vienkiemyje, nuo kaimo 
apie pustrečio kilometro, todėl tais metais mokinių skaičius žymiai sumažėjo – iki 
30. Be to, jau dauguma ir pramoko skaityti bei rašyti.

1920 m. rudenį mokyklą vėl atkėlė į kaimą pas Juozą Baroną (tuose namuose 
dabar gyvena Vitalius Baronas). Mokinių pagausėjo – susirinko 46. Valstybė namo 
savininkui jau ėmė mokėti nuomos mokestį. Atsirado ir valytojos etatas, o moky-
tojas, būdamas taupus, galėjo pragyventi iš algos.

Mokytojų labai trūko. Kunigiškiuose 
jau kiek laiko nebuvo mokytojo, tai tėvą 
perkėlė į Kunigiškius, o Butėnai nuo 
1921 m. rudens vėl liko be mokytojo. 
Nuo 1923 m. iki 1930 m. Butėnuose 
dirbo keletas mokytojų – Musteikis, B. 
Brazauskas, Samaitė.

Kunigiškių mokyklos pastatas buvo 
valdiškas. Jame buvo 2 dideli kamba-
riai, skirti mokytojo šeimai gyventi. Šią 
mokyklą lankė ir pats Vaižgantas.

Kaip man mama pasakojo, rašytojas, 
per atostogas ar šiaip trumpam užsukęs 
į tėviškę, visada užbėgdavo į mokyklą, 
kartais sutikdavo ir papietauti. Teirauda-
vosi tėvo, kas nauja, kas gera ir įdomaus 
kultūriniame gyvenime, ir vis prašyda-
vo: „Jeigu tik ką sužinosi, išgirsi įdomių 
pasakymų, tai, brolali, rašyk, rašyk...“

Apie 1927 m. tėvai Butėnuose nusi-
pirko žemės, pasistatė nedidelį namelį 
ir 1930-1931 m. vėl dirbo Butėnuose.

Tais mokslo metais tėvas išrūpino 
pašalpą neturtingiems mokiniams iš Ro-
kiškio apskrities savivaldybės 176 litus. 
Kaip paskirstyti pinigus, gautus pašalpai, 
nutarė tėvų komitetas. Likę protokolai, 
kur nurodomos mokinių pavardės ir pa-
skirtos piniginės pašalpos sumos. Kituo-
se protokoluose kalbama apie mokinių 
tėvų susirinkimus, kuriuose skaitomos 

m. pradėjo juos šviesti, be jokio atly-
gio mokydamas pirmiausia skaityti ir 
rašyti lietuviškai. Jis ir pats lavinosi, 
1911 m. bandė laikyti egzaminus 
apskrities mokslo skyriuje moky-
tojo teisėms gauti, bet dėl silpnoko 
rusų kalbos mokėjimo jų neišlaikė. 
1915 m. 11-ojoje Sankt Peterburgo 
gimnazijoje jis išlaikė ketvirtosios 
klasės kurso egzaminus su teise stoti 
į karo mokyklą, bet šio sumanymo 
atsisakė. 

Dirbdamas sąskaitininku ir 
toliau savarankiškai mokydamasis, 
1917 m. A. Pliupelis Sankt Peter-
burgo apskrities mokslo skyriuje 
išlaikė egzaminus ir gavo liaudies 
mokytojo teises.

1918 m. A. Pliupelis grįžo į Lie-
tuvą ir laikinai įsikūrė Butėnuose, 
kur atidarė mokyklą. 1918-1921 m. 
dirbdamas mokytoju Butėnuose, jis 
organizavo ir suaugusiųjų švietimo 
kursus, kuriuose lavindavo mažaraš-
čius arba baigusius rusiškas moky-
klas. Jis skaitydavo paskaitas Butėnų 
žemdirbiams mokslo populiarinimo 
temomis. Butėnuose jis įsteigė jau-
nimo patriotinės organizacijos „Jau-
noji Lietuva“ skyrių. 

Dirbdamas mokytoju, jis ir pats 
toliau lavinosi – 1920-1921 m. 
baigė pedagogo Antano Vokietaičio 
organizuotus kursus, išlaikė lietuvių 
kalbos, pedagogikos ir didaktikos 
egzaminus.

Tėvas buvo kaimo mokytojas

Mokytojas Antanas Pliupelis su Kunigiškių pradžios mokyklos mokiniais 1924 
m. kovo 24 d. Foto: Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, Jono Dagio iš Gudonių 
kaimo dovana, Vytauto Bagdono fotokopija.
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1921-1929 m. A. Pliupelis dirbo 
Kunigiškių (Anykščių r.) pradžios 
mokyklos vedėju, palaikė ryšius su 
kanauninku Juozu Tumu-Vaižgantu 
ir organizavo jo paramą mokyklai. 
Jis rūpinosi apylinkių žmonių švie-
timu, rengė paskaitas mokykloje 
švietimo, kultūros ir kaimo ūkio 
tobulinimo klausimais. 

1923-1925 m. jis baigė Žemės 
ūkio kursus Dotnuvoje (Kėdainių 
r.), kur įgijo žinių, kaip organizuoti 
„Jaunųjų ūkininkų“ ratelių veiklą 
mokyklose, 1926-1927 m. ten pat 
lankė papildomus kursus. Kunigiš-
kiuose jis įsteigė Žemės ūkio drau-
giją ir atidarė pieninę. 

1929 m. atleistas iš Kunigiškių 
mokyklos vedėjo pareigų, A. Pliu-
pelis mėgino įsidarbinti mokytoju 
Butėnuose, kur gyveno su šeima, 
bet negavęs mokytojo vietos 1929-
1934 m. dirbo Pauriškių (Anykščių 
r.) pradžios mokyklos mokytoju.

1934 m. jis kiek laiko buvo lais-
vai samdomas mokytojas Bobriš-
kio kaime (Rokiškio r.), Sartų ežero 
pusiasalyje, kur mokė rusų sentikių 
šeimų vaikus. 

Grįžęs į Butėnus, iki 1947 m. jis 
dirbo Butėnų ir Pauriškių pradinėse 
mokyklose mokytoju. 

Dėl sovietinių pareigūnų perse-
kiojimo ir vengdamas galimos trem-
ties, 1947 m. jis persikėlė į Subačių 
(Kupiškio r.), kiek laiko dirbo rusų 
kalbos mokytoju Subačiaus ir Surde-
gio (Anykščių r.) mokyklose. Senatvę 
A. Pliupelis praleido Panevėžyje. 

Buvo vedęs, su žmona užaugino 
sūnų Leoną (1918-1997) ir tris duk-
teris: Elvyrą (g. 1921 m.), Vitaliją ir 
Aldoną Janiną (g. 1933 m.). Mirė 
1986 m. gruodį Panevėžyje.

A. Pliupelio prisiminimų, rašytų 1930 m., rankraščio fra-
gmentas. Prisiminimai saugomi Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejuje, Vytauto Bagdono fotokopija.

paskaitos vaikų auklėjimo klausimais, apie mokytojo ir tėvų bendradarbiavimą.
Tai buvo ne tušti žodžiai. Štai vienas pavyzdys. Mirė Augustinas Juška, palikęs 

keturis mokyklinio amžiaus vaikus, tarp jų – ir du judrūs berniukai Steponas ir 
Jonas.

Jau suaugęs Steponas man pasakojo, kad motina, nebegalėdama susitarti su 
nepaklusniais sūnumis, pagalbos prašydavo mokytojo, mano tėvo. Tėvas buvo 
reiklus ir griežtas. Aplankydavo nuolat Steponą namuose, tikrindavo, kaip paruo-
šė pamokas, teiraudavosi motinos, ar jos klauso. Jei ne, liepdavo atsiklaupti prie 
suolo. „Taip ėmiau suprasti savo pareigas“, – pasakojo suaugęs Steponas.

Tėvas dažniau lankė tas šeimas, kurių vaikai praleisdavo pamokas, aiškindavo 
jiems mokslo svarbą. Daug dėmesio jis skyrė ir gerai besimokantiems. Ne vienas 
suaugęs dėkojo mokytojui, kad tėvai, mokytojo įkalbėti, išleido į mokslus. Tėvas 
gerai paruošdavo ir stojamiesiems egzaminams.

Tėvui vis rūpėjo mokymo priemonės. Jis rinko senovinius akmeninius kirvu-
kus, verpstes, sudarė mineralų kolekciją. Iš valdžios rūpinosi gauti žemėlapių, 
gaublių, paveikslų.

Mokymas nebuvo monotoniškas. Gamtos pažinimo pamokas jis kartais ves-
davo gamtoje: atkreipdavo dėmesį į augmenijos įvairovę – spalvas, formą, mokė 
gerbti ir tausoti gamtą.

Jeigu aiškindavo pasaulio šalis, vienus suolus pasukdavo į rytus, kitus – į vaka-
rus, į šiaurę, į pietus. Mokytojui pasakojant, tariant žodžius: rytai, vakarai, pietūs, 
šiaurė – vaikai atitinkamai tiesdavo rankas į minimą pasaulio šalį. Taip per žaidy-
binius elementus tema tapdavo aiški ir suprantama.

Per matematikos pamokas į darbą įsukdavo visus mokinius. Kai buvom su-
pažindinami su ilgio matais, vaikai turėjo atsinešti 20 metrų, kiti – 10 metrų ilgio 
virvę. Jomis pradėjom matuoti kaimo gatvės ilgį nuo vakarinio galo. Vieni matavo, 
kiti skaičiavo ir užrašinėjo. Taip išmatavom 1 kilometrą. Visiems pasidarė aišku, 
kiek metrų kilometre, kiek decimetrų – metre.

Tėvas rūpinosi mokinių švara, pratino vaikus plauti rankas prieš valgį. Jis prašė 
Svėdasų valsčiaus valdybos įrengti mokykloje prausyklą. Tėvai privalėjo paeiliui 
duoti rankšluostį ir muilo. Pats tėvas Šventojoj maudydavos iki užšaldavo upė.

Kasmet Vasario 16-ąją jis rengdavo programą – tai buvo iškilminga diena. 
Himną giedodavom su didele pagarba. Tėvo lūpose žodžiai „Tėvynė Lietuva“ 
skambėdavo su ypatinga pagarba. Tie žodžiai, pasėti mano širdyje, prigijo ir 
liko gyvi visam gyvenimui. Gal todėl dar pradinėje mokykloje pamėgau Lietu-
vos istoriją – net ir karvių perkelti į lauką eidavau su istorijos vadovėliu rankoje. 
Vaizduotėje susikurti Vytauto Didžiojo, Kęstučio, Mindaugo – didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių – paveikslai lydėjo mane ir teikdavo stiprybės sunkiais gyvenimo 
momentais.

Knygos tėvui buvo brangiausias turtas, ir joms jis niekada negailėdavo pinigų. 
Namuose atsirado verstinės užsienio literatūros klasikos, mokslinių, įvairių pažin-
tinių veikalų. Dar atmenu knygrišių tvarkingai įrištus įvairių žurnalų komplektus: 
„Karys“, „Trimitas“, „Jaunoji Lietuva“, „Naujoji Gadynė“, „Židinys“, „Kultūra“, 
„Mokykla ir gyvenimas“ – visų net neprisimenu. Mama buvo nepatenkinta tėvo 

aistra knygoms. Ji vis jaudinosi dėl prastos vaikų aprangos, 
nes pinigų drabužiams tėvas duodavo mažai.

Gaila, kad iki šiol išliko tik viena knyga ir vienas kitas žur-
nalo egzempliorius. 1945 m. skrebai jau ne pirmą kartą su ka-
reiviais darė kratą. Anot jų, ieškojo ginklų, visur badė su dur-
tuvais – ir klojime, ir tvarte, ir gyvenamajame name. Pamatė 
knygas – griebės jas glėbiais, kartu su žurnalais ir laikraščiais, 
nešė anapus kelio ir degino. Klausinėjo, kur tėvas, – o tėvas su 
mama tuo metu arkliu buvę išvažiavę į Anykščius vadovėlių. 

Tėvas buvo šaulys. 1941 m. birželį antrasis trėmimo eta-
pas buvo numatytas birželio 29 d., į tremiamų šeimų sąrašus 
jau buvo įtraukta ir mūsų šeima. Tada išgelbėjo nuo tremties 
birželio 22 d. prasidėjęs karas ir vokiečių okupacija.

O paskui, 1945 metais, kai vėl iškilo tokia grėsmė, vyres-
nioji mano sesuo Vitalija tuomet bėgo per visą kaimą, paskui 
keliuku į Kūdrius, kad pasitiktų iš Anykščių grįžtantį tėvą ir 
perspėtų – jam į namus važiuoti nebegalima. 

Tėvas liko Kūdriuose, o paskui pasitraukė kuo toliau nuo 
namų ir daugiau negrįžo. Vėliau jis dirbo Surdegio, Subačiaus 
vidurinėse mokyklose, dėstė rusų kalbą.

Savo ir motinos prisiminimus A. J. Murmienė užrašė Butė-
nuose 2004 m., jie saugomi Svėdasų bibliotekos fonde
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Janina DAUNORAVIČIENĖ

Man likimas lėmė gimti dar Nepriklausomoje Lietuvoje, bet mokytis teko 
sunkiais, neramiais pokario metais. 

Sedeikių pradinė mokykla Pelyšos dvare  buvo toli, gyvenome sunkiai, 
trūko šiltesnių drabužių ir apavo, todėl ją lankiau tik protarpiais, šiltesniu 
metų laiku. 

Mokiausi gerai, todėl kaskart buvau perkeliama iš skyriaus į skyrių ir tik 
paskutinius mokslo metus eidavau į mokyklą ir žiemą.

Pokariu mūsų mokykloje mokytojai nuolat keitėsi, jie tyliai kažkur ding-
davo, todėl nei pirmosios, nei kitų trumpai matytų mokytojų dabar nebeprisi-
menu. Vos susipažinę su mokytoja Ona Baranauskiene, staiga jos netekome 
– 1946 metais dvare savo kambaryje ji buvo nušauta. Po šio kraupaus įvykio 
klasė ilgai buvo tuščia.

1947-1948 metais mus mokė mokytoja Birutė Korsakovaitė – labai graži, 
miela, įdomi. Aš ją prisimenu kaip pirmąją savo mokytoją, ilgiau pažintą, 
tokią artimą, draugišką. 

Tada mes nežinojome, kad ji buvo partizanė Zuzana Railaitė-Lakštingala, 
tik slapstydamasi buvo pasikeitusi vardą ir pavardę. Man, vaikui, ji atrodė 
visai kitokia, nei kiti mokytojai, – jautri, švelni. Kaip dabar suprantu, iš jos 
atsargių pasakojimų apie Lietuvą, jos praeitį, jautėsi nuoširdi meilė Tėvynei. 

Nežinau, ar ji pati kūrė, bet mums vis skaitė patriotinius eilėraščius. Vieną 
iš jų „Gėlė prie kelio“ mokė mus deklamuoti. Daug metų prabėgo, užmiršau 
jo posmus, tik atmenu vieną eilutę: „Ir ėjo, plaukė minios, gėlytė neskleidė 
žiedų“...

Kai tą eilėraštį padeklamavau namuose, tėvai mįslingai susižvalgė ir vėliau 
kalbėjo, kad ją ir išdavė šis eilėraštis. 

Ją saugumas susekė ir 1948 metais rugpjūčio 2 dieną, prieš tai sužeistą 
į koją, mano mylimą mokytoją nužudė. Jos kūnas buvo išniekintas Šimonių 
miestelio aikštėje ir, žmonių pasakojimu, ties sankryža prie kryžiaus Sedeikių 
kaime kartu su kitais partizanais. 

Šį klaikų vaizdą aš iš tolo stebėjau savo kieme, užlipusi ant klojimo sto-
go, o suaugę žmonės buvo varomi jų atpažinti. Kur ji užkasta – nežinoma. 
Buvo rašoma, kad Atgimimo metais palaidota Viešintų kapinėse, bet vietiniai 
žmonės tvirtino, kad tai netiesa.

Kad aš žinočiau, kur jos kapas, nuneščiau jai išsiskleidusiais žiedais Lais-
vos Lietuvos Gėlę...

Mokytoja man buvo 
tarsi gėlė prie kelio...

Janina Žukauskaitė - DAUNO RA-
VI ČIENĖ – bibliotekininkė, kraš to ty ri-
ninkė. 1958-1965 m. dirbo Anykščių 
ra joninės bibliotekos kilnojamojo fondo 
vedėja, buvo viena iš kraštotyros veik-
los Anykščių bibliotekoje pradininkių. 
1965-1994 m. gyveno ir dirbo Vilniuje, 
nuo 1994 m. gyvena Anykščiuose. J. 
Daunoravičienė surinko gimtojo Se dei-
kių kaimo istoriją (2002 m.).

Zuzana RAILAITĖ - Lakštingala 
(1927-1948 ar 1949) – pedagogė, laisvės 
gynėja. Gimė Čerelių kaime (Ukmergės 
r.). Augo gausioje 8 vaikų šeimoje,  ses-
erys: Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa 
(1920-1949) – partizanų vado Antano 
Sluč kos-Šarūno žmona, Genovaitė Rail-
aitė-Radvilienė (g. 1929 m.) – pe da gogė, 
tremtinė, Birutė Railaitė-Gri žie nė, bro-
lis Antanas Raila. Pokario metais Railų 
šeima buvo išblaškyta. Z. Railaitė Birutės 
Korsakovaitės pavarde baigė gimnaziją 
ir 1947-1948 m. dirbo Sedeikių pra-
dinės mokyklos mokytoja, kol 1948 m. 
pasitraukė į pogrindį ir 1948-1949 m. 
buvo Jauniaus būrio partizanė. Pagal 
oficialią versiją žuvo 1949 m. balandžio 
27 d. Šimonių girioje netoli Žliobiškių.

1949 m. balandžio 27 d. žuvusių partizanų kūnai (iš kairės, pagal tyrėją Antaną 
Šimėną): Juozas Karvelis-Šernas-Klajūnas,  Juozas Katinas-Šernas, buvęs Raguvos 
mokytojas Povilas Pečkus-Žąsinas, mokytoja Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, 
mokytoja Ona Talantaitė-Katinienė-Jonukas ir buvusi Sedeikių mokytoja Zuzana 
Railaitė-Lakštingala. Foto: VŽM kopija.

Janina Žukauskaitė 1956 m. Foto: 
Anyk  š čių bibliotekos kraštotyros fon-
das, Stasio Žukausko albumas.

n
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MOKYKLA. PIRMASIS MOKYTOJAS

Prof. Antanas TYLA

Kiek vaikystės atmintis iš laiko ūkanų išplėšia suvoktos tikrovės, nuėjus į Bur-
biškį, į akis krisdavo du pastatai – dešinėje kelio pusėje dvaro rūmuose įsikūrusi 
balta Bažnyčia ir priešais ją kitoje kelio pusėje dviaukštė raudonai nudažyta Bur-
biškio pradžios mokykla. 

Ją pradėjau lankyti tais pačiais metais, kai Europoje jau prasidėjo Antrasis pa-
saulinis karas. Kiek pavėluotai, nes iki tol mokyklą lankė už mane vyresni brolis 
Bronius ir sesuo Julė. Rudenį reikėjo mano pagalbos rytais, kol grįš Bronius, paga-
nyti karves, tad mano mokslo pradžią nukėlė po to, kai jie tą mokyklą baigs. 

Pirmą dieną į mokyklą palydėjo sesuo Julė. Jai ten viskas buvo pažįstama, ir 
iš karto nuvedė mane į antrajame aukšte buvusią klasę, ten pasodino į suolą, kur 
dar buvo tuščia vieta. Aplinkui nors ir nedrąsiai klegėjo šventiškai apsirengę pir-
mokėliai. Vienas, paliktas atlydėjusio artimojo, staiga garsiai pravirko. Dingtelėjo 
įtampa. Tačiau suskambo skambutis, ir netrukus į klasę su žurnalu įėjo besišyp-
santi, jauna, graži Mokytoja. Tai buvo tame pačiame pastate, tik pirmajame jo 
aukšte, gyvenusi Burbiškio pradžios mokyklos vedėjo Antano Grigo žmona Teklė 
Grigienė. 

Vedėjas A. Grigas ne tik vadovavo mokyklai, bet buvo ir Lietuvos šaulių sąjun-
gos Burbiškio būrio vadas, Burbiškio Jaunųjų ūkininkų ratelio, kuriam priklausė 
visi guvūs ūkininkaičiai, vadovas, su juo bendravo visas aktyvus Burbiškio apylin-
kių jaunimas bei suaugę Šaulių sąjungos nariai. Todėl apie A. Grigą, savo vadovą, 
kalbėjo ne tik besimokę brolis ir sesuo, bet ir vyresnieji broliai šauliai. Jis buvo 
gerbiamas kaip sąžiningas lietuvis patriotas. Todėl apie jį daugiau iš pasakojimų 
žinojau. 

Apie mokytoją Teklę Grigienę daugiau pasakodavo tik sesuo Julė, kuri daly-
vaudavo jaunimui rengiamuose kursuose. Iš pasakojimų buvau susidaręs švelnios, 
ramios pedagogės įvaizdį. Tad jos griežtumą per pirmąsias pamokas supratau kaip 
normalią pamokos tvarką, kuri buvo reikalinga mums, įpratusiems kada nori kal-
bėti, kada nori klausti greta sėdinčiojo, kada nori atsistoti ar atsisėsti. Ji mokėjo 
išlaikyti ir betarpiškumą, ir mokytojos orumą. Niekas nedrįsom Jos neklausyti, o 
kreiptis į Ją buvo nedrąsu. 

Pamenu, kai tų 1939 metų rugsėjo viduryje, prie Lietuvos sienų artėjant Sovie-
tų Sąjungos kariuomenei, Lietuvos vyriausybė paskelbė atsarginių mobilizaciją, 
Šaulių būrio vadas į Burbiškį sušaukė suaugusius vyrus. Jų nebepaleido namo ir 
išsiuntė budėti prie svarbių objektų. Tarp savisaugai mobilizuotų buvo ir mano 

Tėvukas. Kai jis po nakties negrįžo, namiškiai įprašė mane paklausti 
Mokytoją, į kokią vietą Tėvukas yra išsiųstas. Pamenu, kaip tik per ke-
lintą pertrauką prisitaikiau paklausti apie tai savo Mokytoją. Ji mane 
nuramino ir pasakė, kad keli vyrai, tarp jų ir mano Tėvukas, yra pasiųsti 
prie geležinkelio tilto Rubikų kaimo teritorijoje. 

Ji kantriai mokė mus skaityti pirmuosius žodžius: „Mama mala, sula 
laša, tėtė tašo“. Rašėme pirmąsias raides, piešėme. Kieme žaidėme 
„Trečias bėga“, dainuodami ėjome ratelius. Mokykloje buvo smagu ir 
jauku. Tai daug priklausė ir nuo mano Mokytojos.

Nepamačiau, kaip pralėkė mokykliniai rudens mėnesiai, atėjo Šv. 
Kalėdos, ir mus, pirmokėlius, pagal tuomet buvusią kaimų mokyklų 
tvarką paleido atostogų iki gegužės mėnesio. Pavasarį mus jau mokė 
mokytojas A. Grigas. Jam mokant, 1943 m. pavasarį užbaigiau Burbiš-
kio pradinės mokyklos penkis skyrius ir po to įstojau į Anykščių gim-
naziją. 

Tuo metu mano Mokytojos Burbiškyje nebebuvo. 1940 m. birželį 
prasidėjus sovietinei okupacijai, okupantai, likvidavę Lietuvos valstybę 
ir jos pagrindines institucijas, griebėsi represijų prieš valstybės pilietinę 
visuomenę, jos inteligentiją, politinį, kultūrinį ir ūkinį elitą. Tada dar 
nežinojome, ką buvo suplanavę okupantai. 

1941 m. birželio 14 d. mano Tėvukas, parvažiavęs iš Burbiškio 
malūno, papasakojo, kad tos dienos rytą čekistai suėmė Mokytoją su 
dviem mažamečiais vaikais: Vita, kuriai dar nebuvo ketverių, ir dvie-
jų metų Algimantu. Arklio traukiamu vežimu juos išvežė į Anykščių 
geležinkelio stotį, kur jau stovėjo paruošti tremčiai į Sibirą gyvuliniai 
vagonai. Mokytojas A. Grigas buvo įspėtas ir namuose nenakvojo. Jis 
nesitikėjo, kad represijos pasisuks prieš moterį-motiną ir mažamečius 

Tėvynės meilės mokė pavyzdžiu

Antanas TYLA (g. 1929 m.) – moks-
lininkas istorikas, publicistas, visuome-
nininkas. Kilęs iš Bičionių kaimo šalia 
Burbiškio (Anykščių r.), augo septynių 
vaikų šeimoje su seserimi ir penkiais 
broliais: sesuo Julė Tylaitė-Gutauskienė 
(g. 1925 m.) – visuomenininkė, 1951-
1956 m. tremtinė, broliai Kazys Tyla 
(1915-1945) – 1941 m. Birželio suki-
limo dalyvis Kaune, partizanas, Žalio-
sios rinktinės vadas, Juozas Tyla (1916-
1942) – žemdirbys, 1941 m. Birželio 
sukilimo dalyvis Kaune, Povilas Tyla 
(1917-1976) – teisininkas, Bronius Tyla 
(1924-1980) – žemdirbys, partizanas, 
politinis kalinys Vorkutos lageryje, ir 
Jonas Tyla (1934-1992) – 1951-1956 
m. tremtinys, transporto specialistas.

1951 m. A. Tyla baigė Anykščių 
vidurinę mokyklą,  1951-1956 m. Vil-

Burbiškio pradžios mokyklos mokytoja Tek lė 
Grigienė – tokia, kokia išliko mokinių at mintyje. 
Foto: Irenos Adomonienės mu ziejaus fondas.
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vaikus. Nors kitą dieną, sekmadienį, į Burbiškį atvažiavę automatais ginkluo-
ti milicininkai mėgino surasti A. Grigą, tačiau jiems nepavyko. Žmonės slėpė ir 
saugojo jį nuo raudonųjų teroro. Jis pasiliko Lietuvoje, paskui vadovavo Birželio 
sukilimui, vėl mokė vaikus. 

Mokytojos Teklės Grigienės ištrėmimas sukrėtė visus burbiškėnus. Visi dėl to 
išgyveno, o prasidėjus karui vis tikėjosi, kad Mokytoja grįš. Tačiau tas laukimas 
buvo labai ilgas.

Nuo 1941 m. birželio 14-osios prasidėjo Mokytojos Teklės Grigienės ir jos 
vaikučių tremtinių kelias. Lietuvoje jau karui prasidėjus, jie atsidūrė Altajaus kraš-
te., Teko patirti alkio, bado, šalčio ir kitus okupantų Mokytojai skirtus sunkumus. 
Nepriteklius palydėjo mirtis: Barnaule susirgęs dizenterija, mirė mažasis Algiman-
tas.

1942 metų  rugpjūčio mėnesį Mokytoja su penkerių metų Vita buvo ištremtos 
tolyn į šiaurę, prie Laptevų jūros, į Lenos žiotyse esančią ir savo atšiauriu klimatu 
garsėjančią Trofimovsko salą. Taip atskirtos nuo vyro ir tėvo, Mokytoja su dukra iš-
gyveno 16 metų. Vargu, ar kas gali aprašyti visus Teklės Grigienės tremties vargus 
ir rūpesčius. 1947 m. T. Grigienei buvo leista išvykti į kiek piečiau esantį lagerį. 
1950 m. kaip sunkiai sergančią tuberkulioze ją išleido į Novosibirsko sritį  pas ten 
gyvenusią pusseserę. Ten ji išbuvo iki 1957 m.

Tuo tarpu Antanas Grigas, 1944 m. artėjant frontui ir antrajai sovietinei okupa-
cijai, traukėsi į Vakarus. Vokiečiai tuos pabėgėlius buvo mobilizavę apkasų kasti. 
Paskui daug lietuvių iš Gdansko mėgino evakuotis laivu, bet Mokytojas liko tarp 
tų, kurie į laivą nebetilpo. Tą laivą, išplaukusį į jūrą, netrukus paskandino... 

1945 m. A. Grigas pateko į rusų kareivių nelaisvę. Iš pradžių su juo ir kitais 
belaisviais kareiviai gražiai elgėsi ir maitino, kol visus atvarė iki Gardino. Čia stai-
ga elgesys pasikeitė: išlaisvintieji karo belaisviai tapo kaliniais, kalėjo Gardino 
kalėjime, o paskui filtracijai atsidūrė Komijoje, Uchtos lageryje. 

1946 m. A. Grigas buvo paleistas ir grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti Vilniuje 
švietimo sistemoje. Pajutęs, kad juo domisi čekistai, jis persikėlė į Tauragę ir iki 
1951 m. dirbo felčeriu. Tų metų balandį jis buvo suimtas, kalinamas ir tardomas 
Anykščių MGB rūsyje, Utenos ir Lukiškių kalėjimuose. 1951 m. rugpjūčio 6 d. 
Vilniaus srities MGB tribunolas Antaną Grigą nuteisė 25 metus kalėti. Kemerovo 
srities Olžeros ir Omsko lageriuose Mokytojas dirbo sveikatą alinančius miško 
darbus. Kai visiškai išseko jo jėgos, kalinį perkėlė į ligoninę dirbti sanitaru. Po 
Stalino mirties Mokytojo byla buvo peržiūrėta ir teistumas sumažintas iki 10 metų 
lagerio. 1957 m. Antanas Grigas buvo paleistas iš įkalinimo vietos ir nuvyko pas 
tremtyje Sibire buvusią žmoną.

1957 m. Teklė ir Antanas Grigai grįžo į Lietuvą ir apsistojo pas 
Mokytojo brolį Joniškyje. Dukra Vita jau buvo grįžusi metais anks-
čiau. 

Tų metų lapkričio mėnesį Joniškyje susitiko sovietinio teroro 16 
metų blaškyta visa Burbiškio pradžios mokyklos mokytojų Grigų šei-
ma, tik jau be Algučio. Mokytoja ilgai gydėsi ligoninėse, nes tremtis 
stipriai paveikė sveikatą. A. Grigas sunkiai gavo darbą, nes lageriuose 
irgi buvo praradęs sveikatą. Dirbo buhalteriu, rūbininku. Nors iškan-
kintas fiziškai, jis nepalūžo dvasiškai. Daug skaitė, domėjosi politika, 
svajojo apie laisvą Lietuvą. Tikėjimas Dievu padėjo ištverti sunkius 
išbandymus. Tačiau 1990 m. kovo 11-osios nebesulaukė, mirė 1989 
m. gruodžio 5 d., palaidotas Joniškyje. 

Mokytoja Teklė Grigienė senatvėje ramiai gyveno dukros Vitos 
šeimoje, džiaugėsi atkurta Lietuvos nepriklausomybe, parašė prisi-
minimus. Ji mirė 2011 m. kovo 6 d. ir palaidota Joniškyje prie savo 
vyro.

Mokytojams Teklei ir Antanui Grigams esu dėkingas už tai, kad 
jie išmokė būti piliečiu, gerbti ir mylėti Tėviškę ir Tėvynę Lietuvą, lie-
tuvių kovą už laisvę. Ir ne vien mane – daugelį burbiškėnų. Tai brangi 
mano mokytojų investicija į Lietuvos ateitį. 

Vilnius, 2012 02 19

Šešiolika katorgos metų...

Iš Teklės GRIGIENĖS prisiminimų
Mudu su vyru buvome mokytojai, gyvenome mokyklos name 

Burbiškyje. Abu kilę iš mažažemių ūkininkų, pripratę prie ūkio ir 
darbo, todėl ir Burbiškyje nusipirkome žemės. Turėjome daržiuką, 
laikėme gyvulių: karvę ir kiaulę, vištų. Butas buvo apstatytas baldais, 
turėjome daug knygų: visą Lietuviškos enciklopedijos komplektą, ne-
mažai grožinės literatūros. Turėjom ir gerų drabužių, patalynės...

Manęs tremti 1941 m. birželio 14 d. naktį atėjo du ginkluoti ir 

niaus universiteto Istorijos-filologijos 
fakultete įgijo istoriko išsilavinimą. 

Nuo 1958 m. jis dirba Lietuvos isto-
rijos institute, yra vyriausiasis mokslo 
darbuotojas, habilituotas humanitari-
nių mokslų, istorijos daktaras. 1989-
1992 m. A. Tyla dirbo Archeografijos 
skyriaus vedėju, 1992-1999 m. buvo 
Lietuvos istorijos instituto direktorius. 
1991-2000 m. jis buvo Lietuvos mokslo 
tarybos narys. 1991-1997 m. jis taip pat 
buvo Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
Istorijos katedros vedėjas, nuo 2009 m. 
yra Garbės profesorius. Jis yra Lietuvos 
Mokslų akademijos narys ekspertas, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
akademikas ir Centro valdybos narys, 
Lietuvos Mokslų akademijos leidinių 
redakcinių kolegijų narys. 

Nuo 1992 m. iki šiol A. Tyla yra 
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmi-
ninkas be pertraukos iki šiol šeštąją 
kadenciją. Jis yra Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių kultūros premijos laureatas 
(2005 m.), nuo 2009 m. – Anykščių 
rajono Garbės pilietis. A. Tyla apdova-
notas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Karininko kryžiumi 
(1999 m.) ir Lietuvos Didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komandoro 
kryžiumi (2009 m.). Jam suteiktas „Lie-
tuvos šviesuolio“ titulas (2012 m.).

Su žmona Romualda (1933-2012)
jis užaugino dukterį Audronę ir sūnų 
Gediminą.

Antanas Grigas – jaunas, ką tik dirbti pra dėjęs 
Puodžių (Utenos r.) pradžios mokyklos mokytojas ir 
vedėjas. 1924 m. balandžio 6-oji. Foto: Irenos Ado-
mo nie nės muziejaus fondas.
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uniformuoti rusai – kareivis, karininkas ir civilis lietuvis – Antanas Kaminskas iš 
Anykščių. 

Kambaryje buvau viena, vyras buvo išvykęs. Kitame kambaryje miegojo du 
maži vaikai. Man liepė sėstis, o šalia manęs stovėjo ginkluotas kareivis. Karininkas 
darė kratą: rašomajame stale žiūrėjo mokyklos ir mūsų asmeninius dokumentus. 
A. Kaminskas vertė iš lentynos knygas. Taip kratė, kol išaušo birželio 14 d. rytas. 
Pabaigę daryti kratą, pasakė: „Jūs areštuota“. Pradžioje nesuvokiau, nesupratau. 
Nusiraminusi paklausiau: „Už ką?“ A. Kaminskas paaiškino: „Jūs niekuo nekalta. 
Byla sudaryta vyrui Antanui Grigui, Burbiškio bažnytkaimio Šaulių būrio vadui. 
Dėl jo kaltės išvežama visa jo šeima“.

Rusas kareivis kišo į maišą mano drabužius, o Kaminskas traukė juos atgal iš 
maišo ir sakė: „Nereikia“. Mažai drabužių pasiėmiau – daugiau patalynės ir vaikų 
drabužėlių, sau – tik prastesnius. Ne veltui kareivėlis įspėjo: „Imkite drabužių – 
bus duonos“. Nebuvo proto paimti puodą, kibirą, peilį, šaukštą ir kitus reikalingus 
indus, vėliau dėl to gailėjausi, neturėdama kur išsivirti valgyti, kaskart priversta 
skolintis puodą...

Prievarta išvarytas iš savo vienkiemio kaimynas Klemensas Bagdonas atva-
žiavo, pasikinkęs arkliuką, išvežti manęs su vaikais į Anykščių geležinkelio stotį. 
Ten į mūsų vagoną buvo susodintos 7 šeimos – 24 žmonės: aš su dviem vaikais, 
mokytojai Jonas Mačeika su žmona Sofija ir trim vaikais, prokuroras Silvestras 
Šimulionis su žmona ir dviem vaikais, Vyžuonų valsčiaus sekretorius Kazimieras 
Merkys su žmona ir dukrele, Anykščių geležinkelio stoties prekių priėmėjas An-
tanas Kazlauskas su žmona ir dukrele, Uršulė Matiukonienė su sūneliu ir viena 
žydų šeima – tėvai ir dvi suaugusios jų dukterys. 

Kitą dieną Utenos stotyje į mūsų vagoną dar įsodino senutę, apsigobusią skara, 
ji rankoje turėjo tik mažą ryšulėlį, daugiau jokių daiktų. Ketino ištremti jos sūnų, 
bet kai jo nerado namie, ištrėmė vieną jo motiną...

Tremtinių ešelono gyvulinius vagonus saugojo ginkluoti kareiviai. Švenčio-
nėlių stotyje persodino į plačiojo geležinkelio vagonus, šaukdami šeimas pagal 
sąrašus.

Ten iš mūsų vagono nuo šeimų atskyrė šiuos vyrus: Silvestrą Šimulionį, Kazi-
mierą Merkį, Antaną Kazlauską. Naujojoje Vilnioje žydus tėvus iš vagono išleido, 
trėmė tik abi jų dukteris. Vagone liko vienintelis vyras – mokytojas Jonas Mačei-
ka. Iš pažįstamų anykštėnų nuo šeimų buvo atskirti 27 metų ūkininkas Aloyzas 
Čiurlys, mokytojai Jonas Morkūnas ir Boleslovas Plungė, bankininkas Alfonsas 
Laskauskas ir kiti.

Naujojoje Vilnioje geri žmonės sugebėjo paduoti į mūsų vagoną kibirą, aliu-
mininių dubenėlių ir šaukštų, duonos ir cukraus.

Vagone dviem aukštais buvo įrengti gultai, duryse – skylė ir lovelis – „tualetas“. 
Vagono langai buvo užkalti, durys uždarytos, todėl viduje buvo tamsu ir dieną, 
ir naktį.

Taip pravažiavome daug nežinomų miestų, Uralą. Kartais traukinys sustoda-
vo kokioje nors stotyje. Iš mūsų vagono dažniausiai Jonas Mačeika tada eidavo 

parnešti du kibirus vandens. Net ir maži 
vaikai greit ėmė suprasti žodį „kipiatok“. 
Porą kartų davė sriubos ir sorų košės, bet 
daugiausia kelionėj valgėm duoną su 
vandeniu ir cukrum.

Pakeliui sužinojom, kad birželio 22 
d. prasidėjo karas. Retkarčiais už Uralo, 
kai traukinys sustodavo, nustumtas į šalu-
tinius bėgius, žmonės išlipdavo iš vago-
nų. Buvome praradę gėdos jausmą – po 
vagonais užsimerkę tūpdavo visi, vyrai 
ir moterys. Sunku būdavo išlipti ir įlipti 
į vagoną, įkelti vaikus. Nervus gadino ir 
gąsdino garvežių švilpukai, nuo savo va-
gonų neatsitraukdavome.

Po dviejų savaičių tokios kelionės bir-
želio 29 d. buvome Barnaule. Ten nuo 
geležinkelio stoties iki mums skirto bara-
ko buvo daugiau kaip pora kilometrų ke-
lio. Daiktus sukrovėme į vežimą, o mes, 
moterys su mažais vaikais, skubėjome iš 
paskos, dvejų metukų sūnelį man reikėjo 
nešti.

Laiminga jaunystė: mokytojų Grigų iškyla su dukrele Vita ir Burbiškio jaunimu 
Rubikių ežero Didžiojoje saloje 1940 m. rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę. Foto: 
Irenos Adomonienės muziejaus fondas.

Antanas GRIGAS (1904-1989) 
– mokytojas, visuomenininkas, trem-
tinys. Gimė 1904 m. birželio 27 d. 
Mockėnų kaime (Utenos r.), užaugo 
mažažemių ūkininkų aštuonių vaikų 
šeimoje. 1923-1924 m. A. Grigas dirbo 
Puodžių (Anykščių r.) pradžios moky-
kloje mokytoju, 1924-1926 m. buvo 
Daugailių (Utenos r.), 1926-1929 m. – 
Pačkėnų (Utenos r.) pradžios mokyklos 
mokytojas. Jau dirbdamas 1927 m. jis 
baigė mokytojų kursus ir įsigijo pradi-
nės mokyklos mokytojo cenzą. 

1929-1944 m. A. Grigas gyveno ir 
dirbo Anykščių rajone. 1929-1935 m. 
jis buvo Piktagalio pradžios mokyklos 
mokytojas, 1935-1937 m. – Anykš-
čių pradžios mokyklos Nr. 1 mokyto-
jas. 1937-1944 m. jis buvo Burbiškio 
pradžios mokyklos mokytojas ir šios 
mokyklos vedėjas, aktyvus visuomeni-
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Tėvynės meilės mokė pavyzdžiu

Barnaule apgyvendino barake, kuris buvo sukaltas iš lentų ir paruoštas trem-
tiniams. Dideliame kambaryje dviem aukštais buvo įrengti gultai – „narai“. Per 
vidurį kambario tarp jų liko tik siauras takelis praeiti. Buvo labai ankšta. Daiktus 
sudėjome po gultais ir ant jų. Visame barake buvo tik viena virtuvė, o žmonių per 
kelis kambarius – labai daug. Kambariai buvo nekūrenami, todėl jau spalio mėne-
sį tuose barakuose buvo labai šalta. Moterys su mažais vaikais, neturėdamos kur 
palikti vaikų, Barnaule nedirbo, gyveno iš santaupų, turguje keitė daiktus į maisto 
produktus. Barnaule rugpjūčio 29 d. aš palaidojau 2 metų ir 4 mėnesių sūnelį 
Algimantą, mirusį nuo dizenterijos. 

1941 m. lapkričio 10 d. iš Barnaulo išvežė į Trojicko rajono Južakovo miško 
ruošos punktą Nr. 5, ten apgyvendino barake kambariuose po kelias šeimas. Seno 
barako sienos buvo pilnos blakių, kurios neduodavo ramiai miegoti. Ten, Alta-
jaus krašto miškuose, 1941-1942 m. dirbome be poilsio dienų. Iš metrinių eglių 
rąstigalių plėšiau balanas tinkavimui, iš supjaustytų kapojau kaladėles, kuriomis 
kūreno garvežius ir sunkvežimius. Be to, miške pjoviau ir nuleidinėjau medžius.

1942 m. birželio pabaigoje iš Altajaus krašto trėmė į Jakutijos šiaurę, atsidū-
riau prie Laptevų jūros už speigiračio, kur mūsų išlaipino 400 žmonių. Ten, Tro-
fimovske, dirbome katorgiškus darbus, 1942 m. statėme sau baraką. Iš baržos 
į krantą nešėme atvežtas plytas, lentas, maisto produktus, iš vandens traukėme 
rąstus, o upei užšalus, kapojome ledą ir juos laisvinome, paskui įsikinkiusios už 
virvių traukėme rąstus į krantą. 

1942-1943 m. žiemą Trofimovske vieno barako kambaryje gyvenome 45 
žmonės. Baraką šildė tik geležinė pusbačkė – pečius. Pagal kambario sienas buvo 
bendri gultai – „narai“. Tą žiemą pusė mūsų tremtinių Trofimovske išmirė: maža 
mokytojų Plungių mergytė, visa anykštėno Kazlausko šeima. 1942 m. gruodžio 
25 d. Trofimovske pūgoje pasiklydo ir sušalo mūsų kambario gyventoja Ona Bal-
trukonienė, liko našlaitis mažas sūnelis Jaunutis...

Žiemomis aš rinkau malkas ir rąstus, įsikinkiusi į roges, vežiau juos prie kon-
toros jos ir viršininkų butams apkūrenti. Vasarą dirbau prie žuvies dorojimo ir 
sūdymo. 1945-1947 m. Trofimovske skaldžiau mokyklai malkas, valiau išvietes, 
dirbau vaikų darželyje aukle. Paskui Kiusiūre sargavau prie sandėlių ir parduotu-
vės, dirbau kiaulininke, sanitare ligoninėje. 

Šaltis ir badas palaužė ir mano sveikatą. Tik kai gavau antros grupės invalidu-
mą, man leido išvažiuoti iš Šiaurės. 1951-1957 m. gyvenau Novosibirsko srities 
Krasnoozersko rajone ir dirbau darbininke grūdų priėmimo punkte, miškų ūkyje 
prie medelių sodinimo, malkų rinkimo ir šienapjūtės. Ilgą laiką 
dirbau Krasnoozersko selsovieto valytoja: prižiūrėjau arklį, valiau 
kontorą, ją apkūrendavau, iš tolimiausio šulinio atnešdavau ge-
riamo vandens, prieš šventes – du kartus prieš šventes – baltin-
davau kontoros sienas ir lubas. Už tą darbą mokėjo 50 rublių per 
mėnesį. Geriausiai buvo žiemą valyti išvietes. Darbas nesunkus ir 
atlyginimas neblogas...

Teklės Grigienės, gimusios 1914 m. spalio 9 d., 
prisiminimus 2000 m. rugsėjo 19 d. 

užrašė jos duktė Vita Grigaitė-Jokubaitienė, 
rankraščio kopija saugoma 

Irenos Adomonienės muziejuje Burbiškyje

ninkas, įvairių organizacijų iniciatorius 
ir vadovas. 

Pirmosios sovietinės okupacijos 
pradžioje 1940 m. A. Grigas buvo 
suimtas, laikytas Utenos kalėjime, bet 
nesudarius bylos buvo paleistas. Prasi-
dėjus karui, 1941 m. vasarą jis surinko 
Burbiškio vyrų būrį tvarkai palaikyti, 
bet rugpjūtį vokiečių okupacinės val-
džios sprendimu tas būrys buvo išfor-
muotas. 1944 m. A. Grigas traukėsi į 
Vakarus, buvo vokiečių mobilizuotas 
darbams, bet 1945 m. pakliuvo į sovie-
tinės kariuomenės nelaisvę, 1945-
1946 m. buvo kalinamas, kol galėjo 
grįžti į Lietuvą, iki 1951 m. gyveno ir 
dirbo Vilniuje bei Tauragėje. 1951 m. 
balandį A. Grigas buvo areštuotas, 
kalinamas ir tardomas Anykščiuose, 
Utenoje ir Lukiškių kalėjime, nuteistas 
25 metus kalėti ir iki 1957 m. kalėjo 
lageriuose. Grįžęs į Lietuvą nusilpusios 
sveikatos, nuo 1957 m. iki gyvenimo 
pabaigos A. Grigas gyveno Joniškyje, 
dirbo buhalteriu, rūbininku. 

Buvo vedęs 1936 m., žmona Teklė 
Jurkštaitė-Grigienė (1914-2011) iš Pik-
tagalio (Anykščių r.) – pedagogė, 1941-
1957 m. tremtinė. Vaikai: Vita Grigaitė-
Jokubaitienė (g. 1937 m.) – 1941-1956 
m. tremtinė ir Algimantas Grigas (1939-
1941) – 1941 m. tremtinys, vaikystėje 
mirė tremtyje.

Mirė 1989 m. gruodžio 5 d. Joniš-
kyje, palaidotas Joniškio kapinėse.

Politikaliniai iš Aukštaitijos Omsko lageryje 1955 m. Sėdi (iš 
kairės) A. Rupinskas, poetas Antanas Miš ki nis ir mokytojas 
Antanas Grigas, stovi Ilgarūbis ir L. Statulevičius. Foto: 
Irenos Adomonienės muziejaus fon das.

Šeima, po 16 tremties metų vėl susirinkusi Lietuvoje: Teklė 
Grigienė ir Antanas Grigas, tarp jų – duktė Vi ta Grigaitė-
Jokubaitienė. 1957 m.  Foto: Irenos Ado mo nie nės muziejaus 
fondas.
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MOKYKLA. PIRMASIS MOKYTOJAS

Danutė STEPONAVIČIENĖ

Buvau vos šešerių metų, kai 1949 m. rudenį pradėjau lankyti Anykščių rajo-
no Leliūnų pradinę mokyklą. Mokykla buvo atidaryta ištremtųjų į Sibirą Žvirblių 
namuose.

Gyvenome kaimelyje, vadintame Kirkėnais, atokiai nuo pagrindinių kelių. 
Kaimą juosė laukai, užliejamos pievos, krūmai. Į tą pusę, kur reikėjo keliauti mo-
kyklą, driekėsi miškas. Šešerių metų vaikui pasiekti mokyklą per mišką, pavasarį 
– per užliejamas pievas buvo nelengva. Žiemą tėvelis veždavo arkliu mane vieną, 
nes iš to kaimelio niekas daugiau tos mokyklos nelankė. Pavasarį, rudenį mane 
lydėdavo kartu su mumis gyvenusi „tetutė“, kuri savo vaikų neturėjo, o mane labai 
mylėjo. Ji per upelius ant pečių mane pernešdavo, o miškely kartais laukdavo, kol 
ateisiu. Ji pasakodavo, kad belaukdama sėdėdavo ant kelmelio ir matydavo, kaip 
grybai iš po žemės kalasi.

Pirmasis mano mokytojas buvo Povilas Repčys. Šiaip jis gana griežtas, bet 
mums geras buvo, mokė visus keturis skyrius vienoje klasėje. 

Prisimenu, kaip jis mokė rašyti pirmąsias raides. Tuo metu mes net ir sąsiuvinių 
žmoniškų neturėjom. Pirmiausia raides jis parašydavo lentoje. Ir ta lenta buvo 
labai blogos kokybės, sunku buvo net įžiūrėti, kas ten parašyta. 

Aš buvau mažo ūgio, todėl visus metus sėdėdavau pirmame suole. Buvau 
labai stropi mokinukė, o jei ko nors nemokėdavau ar nepasisekdavo, tuoj verk-
davau. Tada mane ramindavo ir man padėdavo ir vyresnių klasių mokiniai, ir 
mokytojas.

Prisimenu, kad vieną kartą susirinkusiems į pamokas mokytojas mums pra-
nešė, kad turime išsikraustyti iš šios mokyklos, nes visą jos pastatą užims kolūkio 
kontora – tuo laiku kaip tik kūrėsi kolūkiai. Mokykla buvo perkelta į netoliese 
buvusius Guobužų namus, nes ta šeima irgi buvo ištremta į Sibirą.

Mokytoją Povilą Repčį prisimenu ir šiandien. Jis, matyt, gyveno skurdžiai, nes 
į klasę ėjo labai prastais drabužiais, dažnai nesiskutęs. Apsigyveno jis toje pačioje 
mokykloje, kur su žmona turėjo vieną kambarėlį. Abu buvo dar gana jauni, nepri-
simenu, ar turėjo vaikų.

Toje Leliūnų pradinėje mokykloje baigiau 3 klases, į ketvirtą išėjau Debeikiuo-
se, kur tuo metu jau buvo septynmetė mokykla. Mūsų šeima persikėlė iš Kirkėnų 

kaimelio į ištremtų kaimynų namus 
arčiau Debeikių. Bet su savo pir-
muoju mokytoju ir vėliau tekdavo 
matytis. Jis vis ateidavo pas mano 
tėvelį, kuris buvo kaimo batsiuvys, 
tad taisydavo batus ir mano moky-
tojui, ir jo žmonai. 

Nežinau, kaip toliau susiklostė 
mano buvusio mokytojo gyveni-
mas. Atrodo, kad ilgai mokytoju jis 
nedirbo, gal išsilavinimas neleido.

Po daugelio metų, jau dirb-
dama Debeikių bibliotekoje, lan-
kiausi Anykščių bažnyčioje ir ten 
labai netikėtai pamačiau tokį mielą 
ir nuo vaikystės pažįstamą veidą. 
Mano buvęs mokytojas – jau ge-
rokai pasenęs, nors veido bruožai 
išlikę tie patys. Jis tada Anykščiuose 
dirbo zakristijonu, buvo kunigo pa-
tarnautojas. Buvo įdomu jį matyti 
bažnyčioje, bet neišdrįsau prieiti ir 
pakalbinti.

O prieš keletą metų sužinojau, 
kad jis paskui susirgo sunkia liga, 
kad jo jau nebėra tarp gyvųjų. Bet 
buvusio pirmojo mokytojo veido 
bruožai ir dabar man vis iškyla prieš 
akis, nors šitiek metų praėjo...

Liko tik veidas atminty

Danutė Eigelytė-STEPONAVI-
ČIENĖ (g. 1943 m.) – biblioteki-
ninkė, kraštotyrininkė. 1949-1952 m. 
mokėsi Leliūnų (Anykščių r.) pradi-
nėje mokykloje, 1952-1960 m. baigė 
Debeikių vidurinę mokyklą. 1962 m. 
Vilniaus finansų-kredito technikume 
įgijusi pašto ryšininkės specialybę, 
metus dirbo Juostininkų (Anykščių r.) 
pašto skyriaus viršininke. Nuo 1964 
m. balandžio 7 d. net 45 metus be 
pertraukos iki 2009 m. D. Steponavi-
čienė dirbo Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos Debeikių pada-
linio vyriausiąja bibliotekininke, kol 
išėjo į pensiją. Ji dalyvauja Debeikių 
bendruomenės veikloje, yra aktyvi 
Anykščių senjorų bibliotekininkių 
klubo „Laikas“ narė.

Bibliotekininkė D. Steponavičienė Anykščių krašto bibliotekininkystei dovanojo 45 
gražiausius gyvenimo metus. Foto: Ligita Matulienė. n
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Teresė PILKAUSKIENĖ

Laikas prabėgo nepastebimai, taip greitai, kad nespėjau suvokti, jog pirmą kar-
tą aš nedrąsiai pravėriau mokyklos duris prieš 69 metus. Mano Dabužių pradinė 
mokykla buvo gražioje vietoje prie kelio, kuris vedė iš Panevėžio į Vilnių, netoli 
sruveno Susienos upelis.

Daug kas užsimiršo, tačiau mielo ir malonaus savo pirmosios Mokytojos Pū-
kaitės paveikslą menu. Nedidukė, apkūni, apvalaus veido, vaikščiodama šlub-
čiojo.

Šeimoje buvau šeštas vaikas, vyriausiam broliui buvo jau 14 metų, sesutei 8 
metai, kai aš pasirodžiau šiame pasaulyje. Vienam broliui nesisekė mokslas, buvo 
prie tinginių, todėl mane įvairiai gąsdino, kad mokytoja pikta, barasi, baudžia – 
palieka po pamokų arba į kampą stato. 

Miglotai menu savo pirmąją kelionę į mokyklą. Buvau susirūpinusi, kad mane 
lydėjo ne mama, o vyresnioji sesutė. Į mokyklą susirinko daug vaikų, klasėje buvo 
2 skyriai. Mane pasodino į pirmą suolą su mergaite, vardu Emilė. Ji buvo drąsi ir 
linksma, o aš – priešingybė.

Gyvenome Kirkų kaimo vienkiemyje, todėl bendražygių kartu eiti į mokyklą 
nebuvo, o 3-4 kilometrai iki mokyklos vaiko akimis buvo labai toli. Žiemą mane 
veždavo rogėmis, apvilktą kailiniais. Sunkiau būdavo pavasarį arba vėlyvą rude-
nį, kada keliai nepravažiuojami, grioviai ir pakelės pilnos vandens. Tada mane 
užsodindavo ant arklio ir jodindavo iki mokyklos.

Mūsų mokytoja gyveno Dabužių Klimčickių dvare. Mes, mergaitės, bėgdavo-
me jos pasitikti, todėl stengiamės kuo anksčiau ateiti į mokyklą. 

Tais laikais mokytojus tėvai remdavo materialiai, daugiausia maistu. Mes, vai-
kai, nešdavom mokytojai duonos, sviesto, o kas arčiau – dar ir pieno. Aš mamos 
prašydavau, kad leistų nešti sviesto, nes tempti pieną man buvo gėda. 

Mokslas sekėsi neblogai, nė karto nebuvau palikta po pamokų, aplenkdavo 
ir dvejetai. Mokytoja kiekvieną pagal nuopelnus įvertindavo. Ji buvo teisinga ir 
gera, rūpestinga ir užjaučianti. Per pertraukas bėgdavome žaisti į netoliese buvusį 
griovį. Kartą ten prisėmiau batelius, tai  mokytoja padėjo juos išsidžiovinti, nelei-
do sušalti. 

Kartą prieš pat Naujuosius metus susirgau. Labai nusiminiau, kad negalėsiu 
dalyvauti karnavale, o svarbiausia – negausiu saldainių. Ir kiek buvo džiaugsmo, 
kada kaimynų berniukas atnešė man skirtą dovanėlę – saldainių „žirniukų“. Su-
pratau, kad mano mokytoja prisiminė mane, neleisdama liūdėti. 

Per pamokas aš labiausiai mėgau aritmetiką, 
ypač žodinius uždavinius. Vyresnysis brolis ant 
krosnies, kur namuose pati šilčiausia ir jaukiau-
sia vieta būdavo, prikalė faneros gabalą, ir ant jo 
su kreida spręsdavau uždavinius. Labai nemė-
gau „paišybos“, jau geriau dainuoti, nei piešti.

Atmenu pradinės mokyklos egzaminus. 
Jaudinomės, bijojom, nes atvažiavo komisija 
iš Kavarsko valsčiaus. Nedrąsu buvo atsakinė-
ti, kai klausytojai-egzaminuotojai buvo svetimi. 
Kitą dieną mane mokytoja pakvietė į mokyto-
jų kambarį ir davė perrašyti mokinių sąrašus. 
Mokytoja pasitikėjo mano žiniomis, ir man ne-
bereikėjo laikyti egzamino, tik nebeprisimenu, 
kokio, atrodo, lietuvių kalbos. Nors piešti taip ir 
neišmokau, mano pradinės mokyklos baigimo 
pažymėjime buvo visi penketai.

Mano pirmoji mokytoja savo nuoširdumu, 
gerumu, reiklumu, teisingumu, rūpestingumu ir 
meile mums, vaikams, liko atmintyje kaip švie-
siausias vaikystės prisiminimas. Baigusi vidurinę 
mokyklą, ir aš svajojau būti mokytoja. Tačiau 
aplinkybės taip susiklostė, kad atėjau dirbti į 
biblioteką – ir 43 metai čia pralėkė kaip viena 
diena. 

Bet mano svajonė, tikriausiai gimusi vis 
prisimenant brangiausią ir mieliausią pirmąją 
Mokytoją, išsipildė: juk 33 metus bibliotekoje 
galėjau bendrauti, dirbti su jaunaisiais skaityto-
jais – vaikais.

Norėjau būti panaši į Ją

Teresė Blažytė-PILKAUSKIENĖ (g. 
1934 m.) – bibliotekininkė. Mokėsi 
Dabužių pradžios mokykloje, baigė 
Kavarsko vidurinę mokyklą. 1953-1957 
m. dirbo kolūkio „Tarybų Lietuva“ klu-
be-skaitykloje  Liepdegėnuose (Anykš-
čių r.), 1957-1958 m. buvo Andrioniš-
kio bibliotekos vedėja, paskui iki 1965 
m. dirbo Burbiškio, Senųjų ir Naujųjų 
Elmininkų bibliotekose. Nuo 1957 m. 
ji neakivaizdžiai studijavo  Vilniaus 
universitete, įgijo bibliotekininkės išsi-
lavinimą. Nuo 1965 m. gegužės 5 d. 
33 metus T. Pilkauskienė dirbo Rajoni-
nės Vaikų bibliotekos vedėja, kol 1998 
m. išėjo į pensiją. Iki šiol ji yra aktyvi 
Anykščių senjorų bibliotekininkių 
klubo „Laikas“ narė.

n
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MOKYKLA. PIRMASIS MOKYTOJAS

Vytautas BAGDONAS

Labai dažnai, kartais net keletą kartų per savaitę, važiuodamas Anykščių-Ro-
kiškio plentu, trumpoje kelio atkarpoje tarp Vosgėlių, Bikūnų ir Naujųjų Elminin-
kų, neatitraukiu akių nuo tolėliau, pamiškėje, stūksančio vienkiemio. Išnyra tarp 
medžių nemažo medinio namo skardinis stogas, šmėsteli vienas kitas pastatas 
sodybos kieme... Pirmoji mano mokykla.

Ir su nostalgija, ir su šypsena

Čia, į Jokūbėliškio pradinę mokyklą, ėjau ketvertą metų. Čia prabėgo daug 
gražių vaikystės akimirkų. Menu jas iki šiolei – kaip ir pirmąją savo mokytoją.

Pirmojoje klasėje mus, motinų palydėtus, baugščiai aplinkui besižvalgančius, 
ašarotas akis besišluostančius, nežinia apie ką bemąstančius, sutiko Cecilija Ži-
linskienė – jau senyvo amžiaus mokytoja. Kaip bebūtų keista, ją, mus vedančią 
mokslo paslapčių laiptais, supažindinančią su pirmokėliams reikalingų žinių pra-
džiamoksliu aš prisimenu gana blankiai. Kažkodėl iki šiolei menasi ne pirmaisiais 
mokslo metais Jokūbėliškyje  įgytos žinios, bet visai kiti dalykai...

Tikriausiai tuo metu, pačiame XX a. viduryje, mokytojų atlyginimai buvo labai 
maži, todėl tiems kaimo inteligentams vis teko sukti galvas, kaip išgyventi. Čia pat, 
mokykloje, įrengtas butas buvo gana kuklus, o šalia mokyklos esančiuose tvartuo-
se mūsų mokytoja laikė kiaules, vištas, antis – ir tai mums buvo atrakcija. Užtat 
prie kai kurių ūkiškų darbelių tekdavo prisidėti ir mokiniams.

Už kokio kilometro nuo mokyklos ėjo vieškelis iš Svėdasų į Anykščius. Juo dar 
retai važinėdavo mašinos, bet arkliais kinkyti vežimai riedėdavo nuolat. Todėl ant 
vieškelio vis likdavo nemažai arklių mėšlo, kurio pririnkti ir atnešti mokytoja mus 
ir siųsdavo. Arklių mėšlo būdavo dedama į ėdalą kiaulėms, tad dažnokai pamokų 
metu, nešini kibirais, keliaudavome tų gėrybių ieškoti.

Nežinau, kaip kitiems vaikams, bet man toks užsiėmimas labai patikdavo. Juk 
„arkliašūdžių“ rinkti eidavome tik pamokų metu. Kol pažaisdami, pasišnekučiuo-
dami nueidavome, kol pareidavome su pilnais kibirais atgal, praeidavo ne viena 
pamoka. Taip ne tiktai nuo mokslų galėjai išsisukti – mokytoja dar ir penketą para-
šydavo už vieną ar kitą dalyką, priklausomai nuo to, per kokias pamokas to mėšlo 
atnešdavome...

Vis dėlto tie visi nepelnyti penketai, tos neįgytos žinios jau kitais mokslo metais 
mums atsirūgo su kaupu. Rugsėjo pirmąją atėjusį į mokyklą antroką mane pasitiko 
naujoji mokytoja Marcelė Kurčinskienė. Ir jau nuo pat pirmųjų naujosios mokyto-
jos darbo dienų tapo aišku, kad mokslo žinių į mūsų galvas prikimšta per mažai, 
kad pirmoje klasėje daug ko neišmokome. Teko iškart ne juokais imtis mokslų, 
apie kokius nors „arkliašūdžius“ net pagalvoti nebeliko laiko.

Tiesa, kartais pasiimdavome tuščią metalinį baką ir eidavome atnešti į moky-
klą geriamojo vandens. Nežinau, ar mokyklos kieme išvis nebuvo šulinio, ar tame 
šulinyje vanduo buvo prastas ir netiko gerti, bet vandens atsinešdavome baku iš 
netoliese esančios Čiutų sodybos. Be galo džiaugdavausi, jeigu tiktai pasitaiky-
davo progos atnešti vandens per aritmetikos pamoką – taip jos nemėgau, kad 
išsisukti būdavo didžiausia palaima...

Gera, griežta, kūrybinga...

Mokytoja Marcelė Kurčinskienė iš tiesų buvo mano antroji mokytoja. Tačiau 
ji taip gerai įsiminė, taip daug gero padarė, mano mažytėje širdelėje prisėjo tiek 
daug gėrio sėklų, kad ją iki šiol vadinu pirmąja savo mokytoja. Ją lydi tik pačiomis 
šviesiausiomis spalvomis nuspalvinti prisiminimai. Iki pat jos gyvenimo saulėly-
džio jinai mane vadino savo mokiniu, o aš ją visuomet pagarbiai vadinau „Moky-
toja“, nors gerbiamoji Marcelė seniai nebedirbo mokykloje...

Mokytoja buvo be galo rūpestinga ir atlaidi. Visokių pokštų prikrėsdavome, 
visko prisigalvodavome. O ji niekuomet nepakeldavo balso, nerėkdavo, nešauk-
davo, tik ramiai pasikalbėdavo, paaiškindavo, kas yra negerai, kaip nedera elgtis. 
Žinoma, jeigu per daug prisidirbdavome, neturėdami kur išlieti savo energijos, 
tekdavo ir kampe pastovėti, ir po pamokų pasilikti. Bet kažkodėl nepykdavome, 
kad mokytoja per griežta, kad baudžia...

Ji labai gerai mokėjo išaiškinti visus dalykus, jos pamokose buvo įdomu. Su-
gebėdavo vaikus užimti ir po pamokų: mokėmės šokti, dainuoti, vaidinti, organi-

Vis menasi šviesus paveikslas...

Vytautas BAGDONAS (g. 1951 
m.) – žurnalistas ir kraštotyrininkas, 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojas ir Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus vedėjas, 
nuolatinis „Pasaulio anykštėno“ ben-
dradarbis.

JOKŪBĖLIŠKIS – kaimas Anykščių 
seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės 
rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Tamo-
šiūnų, Bikūnų ir Vosgėlių kaimais, yra 
1 sodyba – 3 gyventojai (2001 m.), pri-
klauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai.

Kaimas priklauso Anykščių parapi-
jai, kapinių jame nebuvo.

XIX a. viduryje ir XIX a. pabai-
goje Jokūbėliškyje buvo lenkų kilmės 
ponų Audickų (Antano Audzevičiaus 
ir jo paveldėtojų) palivarkas. Aplinkui 
kūrėsi smulkios jo samdinių sodybos, 
kurios vėliau nunyko. Seniesiems pali-
varko savininkams išmirus, jaunoji 
savininkų karta XX a. pradžioje pasta-
tus pardavė ūkininkams Matuliams, ši 
šeima kaime gyveno iki XX a. vidurio. 
Po Antrojo pasaulinio karo, vengdami 
tremties, savininkai paliko sodybą ir 
pasitraukė į Uteną. Toje paliktoje ir 
sovietų valdžios perimtoje sodyboje 
buvo atidaryta ir iki 1973 m. veikė 
pradinė mokykla, joje buvo stiprios 
gamtos pažinimo tradicijos, todėl čia 
mokėsi ir Naujųjų Elmininkų gyven-
vietės naujakurių vaikai. Uždarius 
mokyklą, jos vietoje vėl liko gyvena-
moji sodyba.

Vytautas Bagdonas apie 1958-uosius 
– Jo kū bėliškio pradinės mokyklos 
mokslei vis. Foto: V. Bagdono asmeninis 
arc hyvas.
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zuodavome visokius konkursus, eidavome į turistinius žygius, globojome gamtą, 
padėdavome vienišiems seneliams, mokykliniame darže atlikinėdavome įvairius 
bandymus, auginome daržoves. Įvairiomis progomis organizuodavome koncer-
tus tik mokykloje, bet ir tuometiniame „Bolševiko“ kolūkyje, Elmininkų bandymų 
stotyje. Mums tokie koncertai labai patikdavo: juk visi dainavome, šokome, vai-
dinome, po pasirodymų mus vaišindavo saldumynais. Ne kartą teko pasirodyti 
ir zoninėse bei rajoninėse dainų šventėse. Tiesa, tos dainų šventės Anykščiuose 
labai išvargindavo, ypač atsibosdavo ilgos repeticijos...

Rašydavome mokyklos metraštį, ruošdavome sienlaikraščius, bandydavome 
savo kūrybinius sugebėjimus rašinių, dailiojo skaitymo konkursuose. Gal būtent 
mokytoja Marcelė Kurčinskienė pirmoji ir paskatino mane domėtis literatūra, žur-
nalistika, rašyti...

Per atostogas pasiilgdavome vieni kitų – ir klasės draugų, ir mokytojos, tad ne-
kantriai laukdavome tų susitikimų. Pavasarį, kai gerokai patvinda vo Elmės upe-
lė, vanduo verždavosi net virš tilto, kiek laiko mokyklos irgi nebepasiekdavome. 
Ach, kaip tada norėdavosi, kad greičiau vanduo nuslūgtų...

„Buvo svajonė, o ne mokykla...“

Jau žymiai vėliau, kai Jokūbėliškio pradinė mokykla liko tiktai mano atminty-
je, o ir jos mokytoja Marcelė Kurčinskienė triūsė kituose darbuose, teko su ja atvi-
riau pasišnekučiuoti. Naujuosiuose Elmininkuose tuomet gyvenusi buvusi mano 
mokytoja, vos tiktai kalba pakrypo apie Jokūbėliškį, su nuoširdžia šypsena lūpose 
net keletą kartų pakartojo: „Tai buvo svajonė, o ne mokykla...“

M. Kurčinskienė penkiolika savo gyvenimo metų paskyrė pedagoginiam dar-
bui Jokūbėliškio pradinėje mokykloje. „Be galo norėjau būti mokytoja, vos tiktai 
atsirado galimybė, stojau į Ukmergės mokytojų seminariją, kur įsigijau pradinių 
klasių mokytojos specialybę. Mokytoja pradėjau dirbti, būdama dar tik aštuonio-
likos metų“, – pasakojo man pašnekovė. Jos biografijoje buvo tiktai dvi mokyklos 
– Naujonių ir Jokūbėliškio pradinės mokyklos Anykščių krašte.

Į Jokūbėliškį M. Kurčinskienė atvažiavo 1959-aisiais ir pakeitė čia dirbusią 
mokytoją Ceciliją Žilinskienę, kuri tuomet išėjo į užtarnautą poilsį. Šią mokyklą 
Marcelė pasirinko pati, mat jos dukros Nijolė ir Laima buvo ką tik baigusios pradi-
nę mokyklą ir turėjo važinėti į vidurinę Anykščiuose. Jokūbėliškio mokykla buvo 
netoli gero kelio, patogus susisiekimas su Anykščiais. Erdviose mokyklos patalpo-
se atsirado vietos ir mokytojos šeimai. Todėl ji nedvejodama čia ir įsikūrė. 

Tiesa, ši mokykla buvo gerokai apleista, nors ir stovėjusi labai gražioje vieto-
je – prie miško ir Elmės upelio. Kaip prisiminė buvusi mokytoja, gal porą metų 
Jokūbėliškyje jos laukė „parduotos vasaros“: daug prakaito teko išlieti, kol buvo 
išrauti  erškėčių krūmai, išravėti piktžolynai, kol jų vietoje atsirado gėlynų, me-
džių alėjų. Po remonto klasių sienos buvo pertinkuotos ir 
nudažytos, jau iš tolo baltumu švietė mokyklos durys, lan-
gai. Veikliai naujajai mokytojai paprašius, statybinių me-
džiagų skyrė tuometinio „Bolševiko“ kolūkio pirmininkas 
Jonas Geleževičius, vėliau padėjo ir kiti vadovai. Ruošiantis 
naujiems mokslo metams, mokytojai pačiai tekdavo tapti 
dažytoja. 

Ji prisiminė, kaip kartą savo buvusios sodybos atėjo ap-
žiūrėti iš tremties grįžęs jos ankstesnis savininkas Matulis. Jis, 
patyręs tremties baisumus, netekęs savo namų, liko paten-
kintas, kad mokykla labai tvarkinga ir prižiūrima. Mokyto-
ja buvusį sodybos savininką pavaišino pietumis, domėjosi, 
gal šis neturi kur gyventi, tad žadėjo įrengti jam „salkutę“ 
– kambarį mansardoje. Tačiau apsigyventi sovietų valdžios 
atimtuose namuose Matulis nenorėjo, tačiau Jokūbėliškyje 
apsilankyti žadėjo ir dažniau. Pasak mokytojos, gal ir apsi-
lankydavo, bet į mokyklą daugiau nebuvo užsukęs....

Susitikęs su savo buvusia mokytoja, vis persimesdavau 
keliais žodžiais, o turėdami daugiau laiko, pasišnekučiuoda-
vome ir ilgėliau. Pamenu, paskutinį kartą su M. Kurčinskie-
ne bendravau 2004-ųjų vasarą. Garbaus amžiaus sulaukusi, 
tuomet aštuoniasdešimtuosius metus ėjusi moteris, sėdėda-
ma šalia daugiabučio namo, kuriame gyveno, kaip ir visuo-
met, labai daug ką prisiminė ir papasakojo iš tų mokyklinių 
laikų.

Tai buvo paskutinis mano susitikimas su gerąja mokytoja 
Marcele Kurčinskiene. Sulaukusi 80-mečio jubiliejaus, ji jau 
nebeilgai džiaugėsi šio gyvenimo malonumais ir iškeliavo 
Amžinybėn...   

1970 m. vasarą Jokūbėliškyje ir jo 
mokykloje Lietuvos kino studijos kūry-
binė grupė, vadovaujama režisieriaus 
Marijono Giedrio, kūrė aštraus siužeto 
vaidybinį filmą „Vyrų vasara“. Nuoty-
kių filmas pasakojo apie pokario Lietu-
vos kovas, o jo siužetas buvo pagrįstas 
istorija, kaip brolių dvynių panašumas 
padeda NKVD įvykdyti karinę opera-
ciją ir sunaikinti partizanus.

Pasižiūrėti, kaip kuriamas meni-
nis filmas, nusifilmuoti jo masinėse 
scenose į Jokūbėliškį tą vasarą rin-
kosi žmonės iš Elmininkų, Vosgėlių, 
Bikūnų ir kitų kaimų, net iš Anykščių 
miesto. Kino juostą kaime filmavo 
žinomas kino operatorius, Algiman-
tas Mockus, ūkvedį Augustiną vai-
dino aktorius Regimantas Adomaitis, 
mokytoją Aldoną – dar tik debiutuo-
janti kine jauna aktorė Vaiva Mai-
nelytė, aktorius Antanas Šurna filme 
tapo partizanų būrio vadu Vienuoliu, 
o pagrindinius KGB karininko ir jo 
brolio dvynio vaidmenis atliko Juozas 
Budraitis. 

Per kelis vasaros mėnesius Jokūbė-
liškyje ir jo apylinkėse buvo nufilmuoti 
partizaninės kovos vaizdai, kariškių ir 
saugumiečių susidorojimo su partiza-
nais akimirkos, meilės ir pavydo sce-
nos, išdavystės ir niekuo nekaltos mir-
tys – visi įtemto siužeto kino juostos 
elementai.  

Nors filme ir nebuvo paminėtas 
Jokūbėliškio kaimo ar jo mokyklos 
vardas, tačiau vietiniai žmonės ekrane 
iki šiol atpažįsta savo kaimo vietas, 
ne vienas sodietis šalia garsių aktorių 
suvaidino epizoduose ir save išvydo 
ekrane.

Mokytoja Marcelė Kurčinskienė 2004 m. vasarą Naujuosiu-
ose Elmininkuose. Foto: Vytautas Bagdonas.n


