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ÁVADAS

1941 m. birþelio 22 d. prasidëjæs nacistinës Vokietijos ir Sovietø Sàjungos karas
nubloðkë Lietuvà á naujos okupacijos gniauþtus. Puoselëtos viltys, jog naciai leis
lietuviams atkurti prarastà valstybingumà, labai greitai subyrëjo á ðipulius. Naciai
nepripaþino antisovietinio Birþelio sukilimo metu sudarytos Lietuvos Laikinosios
vyriausybës (toliau – LV), o apie kraðto nepriklausomybës atstatymà nenorëjo net
girdëti. Jau pirmosiomis okupacijos dienomis tapo aiðku, jog naujieji Lietuvos ðei-
mininkai nesiruoðia paisyti jokiø lietuviø interesø, o tik siekia, kuo greièiau uþimtà
kraðtà pajungti savo karo tikslams. Naciø susidorojimai su taikiais gyventojais, ávai-
rios prievolës, suvarþymai ir apribojimai, prasidëjæ nuo pat pirmøjø okupacijos die-
nø, tæsësi iki pat jos pabaigos. Be to, naciø valdþioje esantiems Lietuvos gyvento-
jams teko kæsti skurdà, patirti prievartà, iðgyventi savo draugø ir artimøjø netektis
bei kankintis neþinioje dël tolimesnës kraðto ateities. Tokius niûrius ir be jokiø
proðvaisèiø naciø okupuotos Lietuvos vaizdus pateikia savo darbuose daugelis tyri-
nëtojø. Taèiau toks ðio Lietuvos istorijos laikotarpio nuðvietimas ne visiðkai atitinka
istorinæ tikrovæ. Pagrindinë prieþastis yra ta, jog besigilinantys á ðá sudëtingà laikme-
tá tyrinëtojai maþai kreipia dëmesá á kultûrinio kraðto gyvenimo faktus. Nors savo
darbuose jie paþymi, jog naciai Lietuvoje siekë slopinti ir varþyti tautinæ kultûrà,
taèiau taip ir neiðryðkina jø vieðpatavimo laikotarpiu ávykusiø pozityviø pokyèiø
kraðto ðvietimo srityje1. Naciø okupacijos metais lietuviø pradinës ir vidurinës, o
ypaè specialiosios mokyklos (taip tuo metu vadintos profesinio mokymo ástaigos –
L. J.), iðgyveno pakilimo periodà. Naciai ne itin kliudë plëstis ðiø mokyklø tinklui
bei didëti jose moksleiviø skaièiui, nors ið pirmo þvilgsnio tai kirtosi su jø pagrin-
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1 A. Bubnys, Vokieèiø okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, p. 457; J. Bulavas,
Vokiðkøjø faðistø okupacinis Lietuvos valdymas, Vilnius, 1969, p. 202–229; A. Endzinas,
Ðvietimas po hitlerininkø padu, Hitlerinë okupacija Lietuvoje, Vilnius, 1961, p. 224–239.
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diniais tikslais uþimtame kraðte. Lietuviai, lygindami savo ir kitø naciø valdþioje
atsidûrusiø tautø padëtá, galëjo dþiaugtis, jog, nepaisant ávairiausiø sunkumø, dau-
guma ðvietimo ástaigø sëkmingai veikia ir ugdo jaunàjà kartà. Todël ðio straipsnio
tikslas – atskleisti naciø ðvietimo politikos ypatumus Lietuvos generalinëje srityje
veikianèiose lietuviø bendrojo lavinimo ir specialiosiose (amatø, prekybos ir techni-
kos) mokyklose ir pabandyti nustatyti ðiø mokymo ástaigø vietà okupacinës valdþios
kraðto germanizacijos ir ekonominio iðnaudojimo planuose.

Nors apie nagrinëjamà laikotarpá yra nemaþai darbø, taèiau juose nedaug vietos
skiriama to meto Lietuvos ðvietimo padëèiai. Iki ðiol nëra ir monografijos apie naciø
ðvietimo politikà Lietuvoje 1941–1944 m. Daþniausiai tyrinëtojai savo darbuose ap-
siriboja Lietuvos mokyklø veikimo sàlygomis karo ir okupacijos metais bei kai ku-
riais naciø kultûrinës politikos bruoþais kraðte. Straipsniuose bei atskirø knygø sky-
riuose fragmentiðkai nusakoma naciø pozicija Lietuvos bendrojo lavinimo ir specia-
liøjø mokyklø atþvilgiu. Tokio pobûdþio darbams priklauso A. Endzino publikacija
„Ðvietimas po hitlerininkø padu“2, kurioje autorius apibûdina mokyklø veiklos sà-
lygas 1941–1944 m. bei naciø siekius átraukti kraðto moksleivius á karà.

Apie naciø ðvietimo politikà bendrojo lavinimo mokyklø atþvilgiu uþsimenama
1969 m. iðleistame A. Bulavo darbe „Vokiðkøjø faðistø okupacinis Lietuvos valdy-
mas“. Autorius daugiausia nagrinëja moksleiviø auklëjimo klausimus. Knygoje ci-
tuojami Ðvietimo generalinio tarëjo aplinkraðèiai ir jø pagrindu daroma iðvada, jog
mokyklose „[…] buvo skleidþiama nacistinë propaganda, nukreipiamas jaunimo dë-
mesys nuo okupantø vykdomo gyventojø teroro, prievartos bei plëðimo, ir jaunimas
skatinamas dëkoti Hitleriui ir jo agentams Lietuvoje uþ tariamai atneðtà „laisvæ ir
laimæ““3.

Naciø valdþios ðvietimo politikos klausimai Lietuvoje nagrinëti ir K. Rukðëno
disertacijoje „Hitlerininkø politika Lietuvoje 1941–1944 m“. Joje autorius anali-
zuoja okupacinës naciø valdþios poþiûrá á Lietuvos gimnazijas ir progimnazijas,
aptaria naciø bandymus nutraukti ðiø ðvietimo ástaigø darbà4.

Fragmentiðkø þiniø apie bendrojo lavinimo bei profesines mokyklas 1941–
1944 m. yra ir kitø tyrinëtojø straipsniuose ir knygose5. Taèiau ðie autoriai ið
esmës tik atkartoja A. Endzino ir J. Bulavo pateiktus Lietuvos mokyklø veiklos
faktus bei jø vertinimus.

Lietuviðkoji iðeivijos istoriografija minëtais klausimais taip pat gana kukloka.
Enciklopediniame V. Èiþiûno ir S. Suþiedëlio straipsnyje „Ðvietimas II pasaulinio
karo metu“ aptariama ðvietimo ástaigø veikla ðiuo laikotarpiu6. Darbe nuðvieèia-

2 A. Endzinas, ibid., p. 224–239.
3 J. Bulavas, op. cit., p. 202–210.
4 K. Rukðënas, Hitlerininkø politika Lietuvoje 1941–1944 m., Vilnius, 1970, Lietuvos

mokslø akademijos bibliotekos rankraðèiø skyrius (toliau – LMAB), f. 26–1475, l. 299–320.
5 A. Bendþius, Bendrojo lavinimo ir aukðtoji mokykla Tarybø Lietuvoje 1940–1970 m.,

Vilnius, 1980, p. 14–15, 141–142, 62–63; J. Dobrovolskas, Ðvietimo, mokslo ir kultûros
slopinimas, Tarybø Lietuva Didþiajame Tëvynës kare, Vilnius, 1975, p. 61–63; K. Rakûnas,
Lietuvos liaudies kova prieð hitlerinæ okupacijà, Vilnius, 1970, p. 68.

6 V. Èiþiûnas, S. Suþiedëlis, Ðvietimas II pasaulinio karo metais, Lietuviø enciklopedija,
Boston, 1968, t. 15, p. 780–781.
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mi bendrojo lavinimo mokyklø struktûros pertvarkymai, jø materialinë bûklë,
daug dëmesio skiriama naciø bandymams mobilizuoti kraðto jaunimà á Vokietijos
kariuomenæ ir jos pagalbinius karinius dalinius.

Naciø ðvietimo politika 1941–1944 m. nesusilaukë ypatingo dëmesio ir atkû-
rus Lietuvos nepriklausomybæ. Ðià lietuviø istoriografijos spragà ðiek tiek uþpil-
dë S. Buchavecko publikacijos: „Dël gimnazijø ir progimnazijø veiklos 1941–
1944 m.“7, „Vilniaus miesto lietuviø gimnazijos 1941 – 1944 m. statistikos ir
kultûros veidrodyje“8 bei „Ðiauliø miesto mokyklos 1941–1944 m.“9. Viduriniø
mokyklø padëtis naciø okupacijos metais trumpai aptarta jubiliejiniame T. Bu-
kauskienës darbe „Lietuvos mokyklai 600 metø“10. Lietuvos ðvietimo ir kultûros
padëtis 1941–1944 m. palieèiama A. Bubnio monografijoje „Vokieèiø okupuota
Lietuva (1941–1944)“. Autorius knygoje pateikia duomenø apie Lietuvos ðvieti-
mo ástaigø veiklà ðiuo sudëtingu laikotarpiu, atskleidþia svarbiausius naciø ðvie-
timo politikos tikslus okupuotame kraðte11.

Aptariamo laikotarpio Lietuvos profesinio mokymo ástaigø veikla ðiek tiek yra
nagrinëjama A. Graþiûno knygoje „Lietuva dviejø okupacijø replëse 1940–1944“12

bei J. Braslausko disertacijoje „Lietuvos socialinë ekonominë padëtis naciø oku-
pacijos metais“ 13. Duomenø apie naciø ðvietimo politikà Lietuvoje galima rasti
atskirø mokyklø istorijos studijose14.

Svarbiausias ðios temos paþinimo ðaltinis yra Lietuvos centriniame valstybës
archyve saugomi dokumentai. Darbo pagrindà sudarë Lietuvos generalinës srities
ðvietimo vadybos fondo (f. R-629) medþiaga. Darbe buvo panaudoti Ðvietimo
generalinio tarëjo, Ðvietimo vadybos bei Ágaliotinio Lietuvos ðvietimo reikalams
aplinkraðèiai, raðtai, ásakymai, praneðimai; pradiniø ir viduriniø mokyklø mokymo
programos, mokymo planai bei Ðvietimo vadybos ir atskirø mokyklø statistikos ir
finansiniai dokumentai. Aptariant Lietuvos Laikinosios vyriausybës ðvietimo po-
litikà remtasi jos priimtø nutarimø rinkiniu „Laikinosios Lietuvos vyriausybës
ástatymai, nutarimai ir potvarkiai“ bei posëdþiø protokolais15. Vertingas ðaltinis

7 S. Buchaveckas, Dël Lietuvos gimnazijø ir progimnazijø veiklos 1941–1944 m., Lie-
tuvos istorijos metraštis, 1992, Vilnius, 1994, p. 132–143.

8 S. Buchaveckas, Vilniaus miesto lietuviø gimnazijos 1941–1944 m. statistikos ir kul-
tûros veidrodyje, Vilniaus kultûrinis gyvenimas 1939–1945 m., Vilnius, 1995, p. 44–53.

9 Šauliai Antrojo pasaulinio karo metais, Šiauliai, 2002.
10 T. Bukauskienë, Lietuvos mokyklai 600 metø, Vilnius, 1997, p. 56.
11 A. Bubnys, op. cit., p. 457–467.
12 A. Graþiûnas, Lietuva dviejø okupacijø replëse 1940–1944, Vilnius, 1996, p. 336–348.
13 J. Braslauskas, Lietuvos socialinë ekonominë padëtis naciø okupacijos metais, Lietu-

vos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Rankraðèiø skyrius (toliau – LNB), f. 132–1702,
l. 75–126.

14 A. Gaigalaitë, Mûsø karo mokytojai, Vilnius, 2000; Ákalinta jaunystë: Ðakiø gimnazijos
mokiniø kovos ir kanèiø kelias, Marijampolë, 2000, p. 10; Maþeikiø Merkelio Raèkausko
gimnazija (1919–1999), Šiauliai, 1999, p. 168; Prienø „Þiburio“ gimnazija 1918–1998, Prie-
nai, 1998, p. 15.

15 Laikinosios Lietuvos vyriausybës ásakymai, nutarimai ir potvarkiai, Kaunas, 1941; Lai-
kinoji vyriausybë. Posëdþiø protokolai 1941 m. birþelio 24 d. – rugpjûèio 4 d., Vilnius, 2001.
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nagrinëjamai temai buvo to meto viduriniø mokyklø mokytojø, mokiniø, visuo-
menës veikëjø atsiminimai bei dienoraðèiai16.

LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBËS LAIKOTARPIS

Lietuvos ðvietimo ir mokslo ástaigos daugiausia laisvës turëjo valdant kraðtà ka-
rinei naciø valdþiai. Tuo metu naciai maþai kiðosi á ðvietimo ir kultûros reikalus,
o stengësi kuo greièiau pajungti kraðto ekonominá potencialà karui su Sovietø
Sàjunga. Todël 1941 m. birþelio 23 d. sudarytai LV geriausiai sekësi dirbti ðvie-
timo srityje, negu spræsti Lietuvos ûkio klausimus. 1941 m. liepos 3 d. ji priëmë
nutarimà „Dël Ðvietimo ministerijos veiklos sureguliavimo“, kuriame buvo nuro-
doma, kad visos Ðvietimo ministerijos ástaigos privalo iki kitø nurodymø vado-
vautis tik ásakymais, statutais ir kitais teisës aktais, veikusiais nepriklausomos
Lietuvos metais. Kartu ðis nutarimas prisidëjo prie miestø ir apskrièiø vykdomø-
jø komitetø likvidavimo. Nuo 1941 m. liepos 1 d. buvo panaikinami prie jø veikæ
liaudies ðvietimo skyriai17. Tos paèios dienos Ðvietimo ministro Juozo Ambraze-
vièiaus ásakymu Nr. 5 mokyklos oficialiai atgavo savo buvusius pavadinimus: vi-
durinës mokyklos imtos vadinti gimnazijomis, nepilnos vidurinës mokyklos – pro-
gimnazijomis, ekonominës mokyklos – prekybos mokyklomis18.

1941 m. liepos mënesá LV Ðvietimo ministerija ëmë spræsti ir 1941 m. dviejø
abiturientø laidø problemà. 1941 m. pavasará, prieð prasidedant karo veiksmams
Lietuvoje, vidurines mokyklas baigë devintos ir deðimtos klasës. Mokiniai, baigæ
ðias klases, gavo brandos atestatus ir paþymëjimus. 1941 m. liepos 3 d. Ðvietimo
ministro ásakymu baigusiems devintà klasæ nauji brandos atestatai buvo iðduoda-
mi iðlaikius aðtuntos gimnazijos klasës (1939–1940 mokslo metø) lietuviø kalbos
ir literatûros bei Lietuvos istorijos kurso egzaminus. Baigæ deðimtà klasæ ir gavæ
sovietinius vidurinës mokyklos baigimo atestatus ir paþymëjimus, juos turëjo su-
gràþinti ir vietoje jø buvo iðduodami nauji – lietuviðki. Tikybos paþymys naujuose
brandos atestatuose ir paþymëjimuose buvo áraðomas ið 1939–1940 m. m. metinio
paþymio19.

Pagal LV nutarimus, bendrasis lavinimas iki aukðtosios mokyklos vietoje so-
vietinës okupacijos metais sutrumpintø 10 metø turëjo trukti 12 metø20. Taip pat
buvo nustatytas tam tikras pereinamasis etapas ið vienos ðvietimo sistemos á kità.
LV 1941 m. liepos 8 d. nutarimu buvo numatyta, jog á pirmà vidurinës mokyklos
klasæ priimami mokiniai, baigæ 5 pradinës mokyklos skyrius, á antràjà klasæ – 6,

16 J. Brazaitis, Vienø vieni, Vilnius, 1990; J. Matulionis, Neramios dienos, Toronto, 1975;
B. Šukys, Lietuvos mokykla Antrojo pasaulinio karo ir pirmaisiais pokario metais, Vilnius,
1995.

17 Laikinojo Lietuvos Ministeriø kabineto 1941 m. liepos mën. 3 d. posëdþio protokolas
Nr. 9, Lietuvos Laikinoji vyriausybë. Posëdþiø protokolai 1941 m. birþelio 24 d. – rugpjûèio
4 d., Vilnius, 2002, p. 33–35.

18 Ðvietimo ministro J. Ambrazevièiaus 1941 m. liepos 3 d. ásakymas Nr. 5, Lietuvos
centrinis valstybës archyvas (toliau – LCVA), f. R-629, ap. 1, b. 98, l. 4.

19 Ibid., l. 4.
20 J. Brazaitis, op. cit., p. 79.
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o á treèiàjà – 5 sovietinës vidurinës mokyklos klases ir t. t. Be to, septynios
sovietinës vidurinës mokyklos klasës buvo prilygintos trijø klasiø progimnazijai21.
Ðiuo nutarimu buvo sugràþinta iki sovietinës okupacijos buvusi viduriniø mokyk-
lø struktûra. Mokslas gimnazijoje turëjo trukti septynerius, progimnazijoje – tre-
jus metus. Tad LV beveik atkûrë Lietuvos Respublikos metais gyvavusià ðvietimo
sistemà.

LV Ðvietimo ministerija siekë, kad 1941 m. rudená Lietuvos mokyklos pradëtø
darbà vadovaujamos naujø vadovø su atsinaujinusiais pedagogø kolektyvais. LV
ásakymais buvo atleisti viduriniø ir kitø mokyklø komsorgai, konstitucijos ir rusø
kalbos mokytojai bei ðvietimo skyriø politiniai ðvietimo inspektoriai. Uþdarius
mokyklas su rusø, baltarusiø bei þydø dëstomàja kalba, jose dirbæ mokytojai taip
pat buvo atleisti22. Ðvietimo ministras J. Ambrazevièius paskyrë naujus mokyklø
direktorius bei sugràþino mokykloms senuosius jø vadovus. Be to, jo ásakymuose
buvo nurodoma: atleisti sovietinës okupacijos metais susikompromitavusius mo-
kytojus ir sugràþinti á mokyklas sovietinës valdþios paðalintus darbuotojus23. Dau-
giausia buvo atleista mokyklø vadovø ir mokytojø, kaltinamø aktyvia komunistine
veikla sovietinës okupacijos metais. Taèiau daugelis atleistøjø po kurio laiko vël
buvo ádarbinami mokyklose. Neretai susikompromitavæ sovietinës okupacijos lai-
kotarpiu mokyklø vadovai ir mokytojai buvo tik perkeliami dirbti ið vienos mo-
kyklos á kità. Pavyzdþiui, Ðvietimo ministro J. Ambrazevièiaus ásakymu Nr. 147
buvo atleisti ir naujai paskirti 9 Vilniaus ir Jurbarko mokyklø direktoriai: 3 ið jø
buvo perkelti á kitas gimnazijas eiti tas paèias pareigas, kiti palikti tose paèiose
mokyklose mokytojais.

Lietuvos aktyvistø fronto ir jo suformuotos LV veiklai átakos turëjo rasistinë
nacionalsocialistinë ideologija24. 1941 m. liepos 17 d. ðvietimo ministro J. Amb-
razevièiaus ásakymu buvo uþdarytos ne tik Raudonosios armijos vadovybës vai-
kams ásteigtos mokyklos, bet ir visos vidurinës, nepilnos vidurinës, specialiosios
ir pradþios mokyklos þydø ir rusø dëstomomis kalbomis, taip pat vaikø darþe-
liai25. Tad jau 1941 m. vasarà Lietuvoje nustojo veikti dauguma tautiniø maþumø
mokyklø. Nebuvo sugràþinti kai kuriø mokyklø tikriniai pavadinimai: jø panaiki-
nimas sovietø okupacijos laikotarpiu buvo paliktas galioti, kaip ir nustatyti mo-
kyklø numeriai. Nepaisant ðiø trûkumø, LV Ðvietimo ministerijos ávykdyti per-
tvarkymai ðvietimo srityje darë teigiamà poveiká kraðto kultûrinam gyvenimui.
Prie ikisovietinës Lietuvos ðvietimo sistemos buvo gráþtama ne mechaniðkai, bet
ir atliekami Lietuvos mokyklø pertvarkymai atsiþvelgiant á susiklosèiusias aplinky-
bes. LV paliko sovietø sukurtà Mokslø Akademijà, o Kauno ir Vilniaus univer-

21 Laikinojo Lietuvos ministrø kabineto 1941 m. liepos 8 d. nutarimas Dël ðvietimo
srities ástatymø atgaivinimo, Laikinosios Lietuvos vyriausybës ásakymai, nutarimai ir potvar-
kiai, Kaunas, 1941, p. 76.

22 A. Endzinas, ibid., p. 229.
23 Ðvietimo ministro 1941 m. rugpjûèio 2 d. ásakymas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 99,

l. 225.
24 V. Brandišauskas, Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumà, Vilnius, 1996, p. 138–139.
25 Ðvietimo ministro J. Ambrazevièiaus 1941 m. liepos 17 d. ásakymas, LCVA, f. R-629,

ap. 1, b. 8, l. 1.
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sitetus papildë trimis naujais fakultetais: filosofijos, miðkininkystës, teologijos26.
Per ðeðias savaites LV ið esmës pavyko pertvarkyti kraðto ðvietimo sistemà ir
paruoðti mokyklas naujiesiems mokslo metams.

LV nepavyko uþbaigti pradëtø darbø, o svarbiausia – atkurti nepriklausomos
Lietuvos valstybës. 1941 m. liepos 28 d. á Kaunà atvykæs Ostlando reicho komi-
saras Heinrichas Lohsë paskelbë atsiðaukimà dël vokieèiø civilinës valdþios áve-
dimo Lietuvoje27. Rugpjûèio 5 d. naciø varþoma ir terorizuojama LV sustabdë
savo veiklà28.

ŠVIETIMO VADYBOS VADOVAVIMO METAI

Nuðalinusi LV okupacinë naciø valdþia paliko veikti lietuviø savivaldà. LV atkur-
tos ministerijos buvo pertvarkytos á vadybas, o vietoje buvusiø ministrø Lietuvos
generalinis komisaras lietuviø savivaldos vadovais paskyrë generalinius tarëjus.
Pagal okupuotø Rytø kraðtø ministro Alfredo Rozenbergo ásakymus ir direktyvas
Lietuva turëjo bûti valdoma ir vadovaujama vokieèiø, o jø priþiûrimi lietuviai
privalëjo ágyvendinti okupacinës valdþios politikà kraðte29.

Panaðios permainos ávyko ir ástaigose, kurios buvo atsakingos uþ Lietuvos
ðvietimo ir kultûros reikalus. Nustojus veikti LV, Ðvietimo ministerija buvo reor-
ganizuota á Ðvietimo vadybà, o 1941 m. rugpjûèio 18 d. Ðvietimo generaliniu
tarëju paskirtas dr. Pranas Germantas-Meðkauskas. Lietuvos ðvietimo ir kultûros
reikalus atskirai priþiûrëjo Generalinio komisariato Kultûros skyrius. Su jame
dirbanèiais pareigûnais Ðvietimo vadyba turëjo derinti visus savo sprendimus.
Generalinio komisariato Kultûros skyriui ið pradþiø vadovavo W. Dudzusas, o
vëliau – Haefke. Apygardø bei miestø komisariatuose dirbo kultûros reikalø re-
ferentai, kurie priþiûrëjo mokyklø veiklà apygardose ir miestuose. Kauno miesto
komisariato ástaigoje kultûros reikalø referentu dirbo Köppenas, vëliau – Mor-
genrotas. Tarpininku tarp Generalinio komisariato ir Ðvietimo vadybos buvo vo-
kieèiø ágaliotinis ðvietimo reikalams Lietuvoje. Juo iki 1943 m. spalio mën. buvo
prof. Schreinertas, paskui – Riefenstahlis30. Taigi Ðvietimo vadybos pareigûnø
savarankiðko veikimo laisvë buvo labai apribota. Naciai siekë, jog su jais bendra-
darbiavæ lietuviai ið esmës bûtø tik paprasèiausi okupacinës valdþios ásakymø ir
potvarkiø vykdytojai. Pasak S. Jegelevièiaus, su naciais kolaboravusi lietuviø ad-
ministracija „pagal iðgales visokeriopai stengësi apsaugoti þmones nuo galimø
represijø, suðvelninti okupaciná rëþimà“31. Tokios pozicijos laikësi ir Ðvietimo va-
dybos darbuotojai.

1941 m. rudená okupacinë naciø valdþia visoje Lietuvos generalinëje srityje
delsë duoti leidimà kraðto mokykloms pradëti naujus mokslo metus. Tik rugsëjo

26 J. Brazaitis, op. cit., p. 79.
27 A. Bubnys, op. cit., p. 74.
28 Ibid., p. 56–57.
29 A. Bubnys, op. cit., p. 162.
30 A. Bubnys, op. cit., p. 458–459.
31 S. Jegelevièius, Okupacija ir koloboravimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo me-

tais, Genocidas ir rezistencija, 2003, Nr. 1(13), p. 58.
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pabaigoje Ðvietimo vadyba paskelbë, jog 1941–1942 mokslo metai pradþios mo-
kyklose turi prasidëti spalio 1 dienà32. Nors vidurinëms ir specialiosioms mokyk-
loms ir nebuvo iðsiuntinëti panaðaus pobûdþio raðtai, jos darbà pradëjo taip pat
nurodytà dienà. Taèiau kai kuriuose miestuose trûkstant patalpø ir dël okupaci-
nës naciø valdþios daromø kliûèiø gimnazijos ëmë veikti tik nuo spalio 15 dienos33.

1941 m. rudená Lietuvos generalinëje srityje, be Ðvietimo vadybai nepriklau-
siusiø mokyklø, vokieèiø dëstomàja kalba veikë 2 758 pradþios mokyklos, kurias
lankë 232 089 moksleiviai, jose dirbo 6 558 mokytojai34. Okupacinë naciø valdþia
taip pat leido dirbti lenkø, rusø bei gudø pradþios mokykloms. Naujuosius moks-
lo metus pradëjo 50 gimnazijø ir 30 progimnazijø, kuriose mokësi 31 732 moks-
leiviai bei dirbo 1 274 mokytojai. Visose vidurinëse mokyklose, iðskyrus Vilniaus
baltarusiø-rusø gimnazijà, buvo dëstoma lietuviø kalba. Taip pat kraðte darbà
pradëjo dvi aukðtesniosios technikos, 23 amatø ir 4 prekybos mokyklos. Á ðias
profesinio mokymo ástaigas susirinko 6588 moksleiviai bei 631 mokytojas35. Be
bendrojo lavinimo, technikos, amatø bei prekybos mokyklø, kraðte veikë moky-
tojø seminarijos, dailës, meno, neágaliøjø vaikø, þemës ûkio ir aukðtosios mokyk-
los36. Ið 1 lentelëje pateiktø duomenø matyti, jog 1941 m. rudená Lietuvoje veikë
daugiau pradiniø mokyklø, taip pat buvo didesnis jose dirbanèiø mokytojø ir
viduriniø mokyklø moksleiviø skaièius nei kad paskutiniais Lietuvos Respublikos
metais. Palyginus su 1939–1940 m. m., 1941–1942 m. m. viduriniø ir specialiøjø
mokyklø tinklas buvo maþesnis, taip pat gerokai sumaþëjo moksleiviø skaièius
pradinëse bei specialiosiose mokyklose. Be to, vidurinëse ir specialiosiose mo-
kyklose dirbo kur kas maþiau ir mokytojø. Tai visai suprantama, nes daugiau
negu tûkstantis pedagogø buvo represuota sovietø okupacijos metu, dalis jø buvo
nuþudyta pirmosiomis Vokietijos ir Sovietø Sàjungos karo dienomis. Taèiau naciø
okupacijos pradþioje Lietuvos bendrojo lavinimo ir specialiøjø mokyklø skaièius
labai atsiliko nuo buvusio sovietø okupacijos metais. Sovietø Sàjungai uþëmus
Lietuvà, kraðte buvo pleèiamas minëtø mokyklø tinklas. Naujoji valdþia tai darë
ne ið edukologiniø paskatø, bet turëdama aiðkius politinius bei ideologinius tiks-
lus. Mokykla pagal sovietinæ pedagogikà privalëjo ugdyti komunistinës visuome-

32 1941 m. rugsëjo 25 d. Kauno miesto pradþios mokyklø inspekcijos raðtas visiems
Kauno miesto pradþios mokyklø vedëjams ir mokytojams, Kauno apskrities archyvas (to-
liau – KAA), f. R-1045, ap. 1, b.12, l. 6.

33 A. Enzinas, ibid., p. 231.
34 Švietimo vadybos 1941–1941 m. m. statistiniai duomenys apie pradþios mokyklas,

LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 789, l. 20; Švietimo vadybos 1941 m. spalio 1 d. statistiniai
duomenys apie pradþios mokyklø skyriø skaièiø ir mokiniø skaièiø atskiruose skyriuose,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b.789, l. 14; Ðvietimo vadybos 1941 m. lapkrièio 11 d. statistiniai
duomenys apie pradþios mokyklø mokytojus, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 789, l. 25.

35 Ðvietimo vadybos 1941 m. spalio 1 d. þinios apie specialiniø mokyklø mokinius,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 5; Statistinës þinios apie vidurines ir specialiàsias mo-
kyklas 1941–1942 m. m., LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 774, l. 4.

36 Švietimo vadybos 1941–1942 m. m. statistiniai duomenys apie vidurines ir specialines
mokyklas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 774, l. 4; Ðvietimo vadybos 1941–1942 m. m. statis-
tiniai duomenys apie mokiniø skaièiø aukðtosiose, vidurinëse ir specialinëse mokyklose,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 90.
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nës kûrëjà, ateities þmogø37. Tam turëjo padëti atitinkamai sutvarkyta mokyklos
aplinka, moksleiviø mokymas ir auklëjimas per pamokas ir uþklasinë veikla. No-
rint greièiau pasiekti minëtø tikslø, reikëjo iðplësti ugdymo institucijø tinklà bei
á jas pritraukti kuo daugiau moksleiviø. Ðia kryptimi ir buvo einama pirmosios
sovietinës okupacijos metais. Kokiø buvo pasiekta rezultatø 1940–1941 m. m.
pabaigoje, matyti ið 1 lentelës. Per gana trumpà laikà kraðte buvo iðplëstas pra-
diniø ir viduriniø mokyklø tinklas, ðiose mokymo ástaigose iðaugo moksleiviø bei
mokytojø skaièius. Nors specialiøjø mokyklø sovietø okupacijos metais ir suma-
þëjo, bet profesinio iðsilavinimo jose siekë daugiau moksleiviø nei kad pirmaisiais
Lietuvos Respublikos metais.

Prasidëjus nacistinës Vokietijos ir Sovietø Sàjungos karui, kraðto mokyklø skai-
èius sumaþëjo LV uþdarius vidurines, specialiàsias ir pradþios mokyklas þydø ir
rusø dëstomomis kalbomis.

37 V. Kaðauskienë, Lietuvos mokyklos sovietizacija ir prieðinimasis jai (1940–1941), Lie-
tuvos istorijos metraštis, 1993, Vilnius, 1994, p. 110.

38 Lentelë parengta remiantis: Statistinës þinios apie mokyklø, mokytojø ir mokiniø
skaièiø 1939–1940 ir 1940–1941 m. m., LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 7, l. 275; A. Bendþius,
op. cit., p. 30–31; Švietimo vadybos 1941–1942 m. m. statistiniai duomenys apie vidurines

Mokslo

Pradinës Vidurinës
Specialiosios

 metai

mokyklos mokyklos
(technikos, amatø ir
prekybos) mokyklos

1939–
2 713 331 820 6 480 104 28 996 1 477 36 7 164 752

1940*

1940–
2 861 343 677 7 329 124 44 276 2 206 33 9 231 802

1941**

1941–
2 758 232 089 6 558 80 31 732 1 274 29 6 588 631

1942

1942–
2 874 274 152 6 337 80 39 092 1 426 39 9 872 860

1943

1943–
2 933 – 6 251 94 40 794 1 638 42 8 406 894

1944

*1939–1940 m. m. pradiniø, viduriniø ir specialiøjø mokyklø statistikos duomenys be Klaipë-
dos kraðto. Pagal kitus duomenis, 1939–1940 m. m. pabaigoje Lietuvoje veikë 105 vidurinës
mokyklos39.
** Pradiniø, viduriniø ir specialiøjø mokyklø statistikos duomenys be Klaipëdos kraðto. Pagal
kitus duomenis, 1943–1944 m. m. Lietuvos generalinëje srityje veikë 53 specialiosios (techni-
kos, amatø ir prekybos) mokyklos40.

1. lentelë. Duomenys apie mokyklas, mokinius ir mokytojus 1939–1944 m.38
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Naciai neuþdarë kà tik pradëjusiø dirbti lietuviø ðvietimo ir mokslo ástaigø.
Taip pat paliko veikti ir kai kurias gudø, lenkø ir rusø mokyklas. Taèiau
neabejotina, jog kraðto viduriniø ir aukðtøjø mokyklø egzistavimà okupacinë
valdþia suvokë kaip laikinà dalykà. Naciø ideologai manë, jog okupuotose Ry-
tø teritorijose neturi bûti viduriniø ir aukðtøjø mokyklø. Vokietijos SS ir po-
licijos vado Heinricho Himlerio nuomone, ne vokieèiø tautybës rytiniø srièiø
gyventojams uþtenka keturiø skyriø pradþios mokyklos, ir be ðio tipo mokyklø
Rytuose neturi bûti daugiau jokiø ugdymo ástaigø. Mokymo tikslas, anot jo,
ðioje liaudies mokykloje turi bûti: „[…] paprastas skaièiavimas daugiausia ligi
500, mokymas pasiraðyti, ásitikinimas, kad yra Dievo ásakymas klausyti vokieèiø
ir bûti garbingam, darbðèiam bei guviam. Mokëjimà skaityti að laikau nerei-
kalingu“41. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje naciai nesiryþo ið karto ágyvendinti
ðiø ðvietimo politikos nuostatø. Ðiose ðalyse okupacinë naciø valdþia kurá laikà
leido dirbti ne tik pradþios, vidurinëms ar profesinëms mokykloms, bet ir
aukðtojo mokslo ástaigoms, kai tuo tarpu ið lenkø naciai be jokiø kompromisø
atëmë teisæ siekti vidurinio ir aukðtojo mokslo. Prijungtoje prie Treèiojo Rei-
cho Lenkijos teritorijoje buvo uþdarytos visos vidurinës ir aukðtosios mokyk-
los. Lenkø tautybës vaikams naciai leido lankyti tik pradþios ir profesines
mokyklas42. Negeriau naciai elgësi su baltarusiais bei rusais. Uþimtose rusø
gyvenamose teritorijose buvo paliktos veikti tik pradþios mokyklos, o baltaru-
siams buvo leista turëti septynmetes mokyklas43.

ir specialines mokyklas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 774, l. 4; Švietimo vadybos 1941–1942 m.
m. statistiniai duomenys apie mokiniø skaièiø vidurinëse ir specialinëse mokyklose, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 90; Ðvietimo vadybos 1941 m. spalio 1 d. þinios apie specialiniø
mokyklø mokinius, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 5; Statistinës þinios apie vidurines ir
specialiàsias mokyklas 1941–1942 m. m., LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 774, l. 4; Švietimo
vadybos 1942–1943 m. m. þinios apie specialines mokyklas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782,
l. 83; Ðvietimo vadybos 1942 m. spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklas ir
klases, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 17; Ðvietimo vadybos 1942–1943 m. m. þinios apie
pradþios mokyklø mokinius, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 789, l. 15; Ðvietimo vadybos 1942 m.
spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklø mokytojø suskirstymà pagal gaunamà
atlyginimà, ibid., l. 20; Ðvietimo vadybos 1942–1943 m. m. statistiniai duomenys, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 785, l. 1–3; Ðvietimo vadybos 1943 m. spalio 15 d. statistinës þinios apie
pradþios mokyklas ir klases, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 10; Ðvietimo vadybos viduriniø
mokyklø 1943–1944 m. m. statistiniai duomenys, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 146, l. 22–26;
1944 m. vasario 1 d. statistinës þinios apie specialiniø mokyklø mokinius atskiruose sky-
riuose, poskyriuose ir atskirose klasëse, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 802, l. 1–8; 1944 m.
vasario 1 d. statistinës þinios apie specialines mokyklas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 787,
l. 273–327.

39 V. Kaðauskienë, Lietuvos mokyklos sovietizacija ir preišinimasis jai 1940–1964 m., Vil-
nius, 2002, p. 64.

40 A. Bubnys, op cit., p. 458.
41 A. Graþiûnas, op. cit., p. 199.
42 M. Wolczak, Polityka oswiatowa i naukowa w okupowanej Polsce w latach 1939–

1945, Polityka oswiatowa i naukowa Trzeciej Azeszy Niemieckiej w okupowanych krajach
Europy, Warszawa, 2000, l. 615.

43 Ю. Туронак, Беларусь под нямецкой акупацыяй, Мiнск, 1993, с. 76.
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Kai kurie autoriai toká naciø pareigûnø elgesá Baltijos ðalyse aiðkina tuo, jog
karo meto poreikiai naciams buvo svarbesni uþ numatytà germanizacijà, todël
kultûros sritis daþniausiai bûdavo paliekama vietos valdþiai44. Labiau tikëtina, jog
tokià naciø pozicijà minëtose Baltijos ðalyse iðprovokavo visiðkai kiti dalykai.
1941 m. antisovietinis Birþelio sukilimas Lietuvoje bei panaðûs ávykiai Latvijoje,
Estijoje palengvino nacistinës Vokietijos kariuomenës þygá á Rytus, ir tai paska-
tino nacius padaryti ðiø kraðtø gyventojams tam tikrø nuolaidø kultûros ir ðvie-
timo srityse. Aiðku, okupacinës naciø valdþios kompromisà su estais, latviais bei
lietuviais nulëmë siekis panaudoti jø antisovietines nuotaikas karui su Sovietø
Sàjunga. Taèiau kartu reikia nepamirðti ir to, jog tai buvo tik laikinos naciø
nuolaidos okupuotoms tautoms. Nuo karo eigos ir jo baigties priklausë ne tik
tolimesnë minëtø kraðtø ðvietimo ástaigø ateitis, bet ir viso ðio regiono gyventojø
iðlikimas.

Kai kuriuos Lietuvos švietimo darbuotojus bei moksleivius tragiðka baigtis
iðtiko jau 1941 m. vasarà ir rudená. Vos tik áþengæ á Lietuvà, naciai ëmë perse-
kioti ir þudyti þydø tautybës mokytojus bei moksleivius, mokyklose dirbusius ko-
munistus ir sovietø valdþios ðalininkus bei komjaunuolius. Kaip raðo A. Gaiga-
laitë, jau 1941 m. vasaros pabaigoje „buvo suðaudyti pirmieji (Linkuvos – L. J.)
gimnazijos komjaunuoliai ir þydai. Nuðautas komunistuojantis ar net komunistas
muzikos mokytojas A. Juzumas, vienà savaitæ po S. Vaitkevièiaus iðtrëmimo dir-
bæs gimnazijoje direktoriumi. Suðaudytas, apkaltinus komunistine veikla soviet-
meèiu, Linkuvos pradþios mokyklos vedëjas Jonas Kiekðë. Sunaikinti mokiniai
þydai, kurie 1941 m. rudená buvo iðbraukti ið mokiniø sàraðø […]“45. Prienø
gimnazijoje dirbæs þydø tikybos mokytojas S. Koganas su konstitucijos dëstytoja
Lipmanavièiûte buvo suðaudyti kartu su visais þydais, nespëjusiais pabëgti nuo
vokieèiø46. Buvo susidorota su Maþeikiø gimnazijos mokytojais ir mokiniais þy-
dais. Negalutiniais duomenimis, buvo suðaudyti du ðios mokyklos þydø tautybës
mokytojai ir 24 gimnazistai47. Toks pat likimas iðtiko ir kitø Lietuvos mokyklø
mokytojus bei moksleivius þydus. Nuo naciø nukentëjo ne tik þydø, bet ir kitø
tautybiø pedagogai. K. Rukðënas teigia, jog karo pradþioje, apkaltinus komunis-
tine veikla buvo sušaudyti 27 mokytojai lietuviai48. Panaðûs susidorojimai su mo-
kytojais vyko visà okupacijos laikotarpá. Manoma, kad naciø okupuotoje Lietuvo-
je buvo nuþudyta daugiau kaip tûkstantis ávairiø tautybiø mokytojø49.

Tø paèiø metø rudená pradëjusiose veikti mokyklose toliau vyko nepageidaujamø
asmenø persekiojimai ir suiminëjimai. Þydø tautybës moksleiviai buvo iðbraukiami
ið mokiniø bei studentø sàraðø ir perduodami okupacinës valdþios þiniai50. 1941 m.

44 R. J. Misiûnas, R. Taagepera, Baltijos valstybës: priklausomybës metai 1940–1980,
Vilnius, 1992, p. 59–60.

45 A. Gaigalaitë, op. cit., 2000, p. 8.
46 Prienø „Þiburio“ gimnazija 1918–1998, Prienai, 1998, p. 15.
47 Maþeikiø Merkelio Raèkausko gimnazija (1919–1999), Šiauliai, 1999, p. 168.
48 K. Rukðënas, ibid., l. 299.
49 S. Buchaveckas, op. cit., p. 132.
50 S. Buchaveckas, op. cit., p. 133; Vilniaus universiteto rektoriaus 1942 m. birþelio 3 d.

praneðimas Ðvietimo generaliniam tarëjui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 622, l. 45.
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spalio 29 d. Švietimo generalinis tarëjas aplinkraðèiu ásakë viduriniø ir specialiøjø
mokyklø vadovybëms ið mokyklø paðalinti visus buvusius komjaunuolius. Mokyklø
direktoriams reikëjo nurodyti prieþastis, kodël Mokytojø taryba ðiuos moksleivius
paliko mokykloje, kodël mokiniai ástojo á komjaunimà51. 1942 m. pradþioje Ðvietimo
generalinis tarëjas dar kartà pakartojo ásakymà, kad ið mokyklø bûtø paðalinti buvæ
komjaunuoliai. Tik dabar mokyklø vadovybëms buvo nurodoma: „[…] iðskirti bol-
ðevikø laikais pasiþymëjusius moksleivius komjaunuolius ir juos paðalinti ið mokyk-
lø“52. Tai reiðkia, kad atsisakyta reikalavimo ið mokyklø paðalinti visus komjaunimui
priklausiusius moksleivius. Taigi jie, o kartu ir tëvai, galëjo maþiau baimintis dël
buvusios praeities. Be to, moksleiviai, iðbraukti ið vienos mokyklos sàraðø, po kurio
laiko ástodavo á kità gimnazijà ar progimnazijà ir tæsdavo mokslà. Kad tam bûtø
uþkirstas kelias, Ðvietimo generalinis tarëjas pareikalavo, jog mokyklø vadovai gerai
iðtirtø naujai priimamø moksleiviø praeitá ir neátrauktø á mokiniø sàraðus ið kitø
mokyklø paðalintus asmenis.

Likusiems mokyklose mokytojams bei moksleiviams labai greitai tapo aiðku,
jog okupacinë naciø valdþia Lietuvoje yra maþiausiai suinteresuota sëkmingu ðvie-
timo ástaigø darbu. Vos tik pradëjusios darbà Ðvietimo vadybos þinioje esanèios
pradinës ir vidurinës mokyklos susidûrë su daugybe problemø. Labiausiai jø dar-
bà apsunkino patalpø trûkumas. Nemaþai mokyklø, ypaè didesniuose miestuose,
savo pastatus turëjo uþleisti vokieèiø kariuomenei, karo ligoninëms arba okupa-
cinës valdþios ástaigoms. Mokyklos turëjo susirasti kitas patalpas, bet ir ásikûru-
sios naujose ið ten bûdavo iðkeliamos. Net devynis kartus ið vienø patalpø á kitas
këlësi Vilniaus suaugusiøjø gimnazija53. Mokyklos buvo priverstos dirbti dviem,
trimis pamainomis. Pavyzdþiui, Telðiø gimnazijoje septyniø klasiø patalpos buvo
uþimtos kariuomenës: ðeðios klasës buvo patalpintos amatø mokykloje ir viena
klasë privaèiame name. Darbas vyko treèioje pamainoje nuo 17 valandos54. Ka-
riuomenës daliniui uþëmus Utenos gimnazijos patalpas, klasës buvo iðmëtytos po
visà miestà: parapijos salëje buvo patalpintos keturios klasës, kiekviename kam-
pe – po klasæ, mokykla glaudësi Ðauliø namuose, vaistinëje ir kitur. Kad vyktø
mokymas, bendrojo lavinimo bei specialiosiose mokyklose teko ávesti sutrumpin-
tas pamokas. Ðvietimo vadyba nustatë, kad pamokos, dirbant dviem pamainomis
vietovëse, turinèiose elektrà, truktø 34–40 minuèiø, neturinèiose elektros – 25–
35 minutes, o dirbant trimis pamainomis vietovëse su elektra – 25–30 minuèiø,
be elektros – 20–25 minutes55. Be to, reikia paþymëti, jog po kariuomenës pa-

51 Ðvietimo generalinio tarëjo 1941 m. spalio 29 d. aplinkraštis Nr. 3, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 104, l. 114.

52 Ðvietimo generalinio tarëjo 1942 m. vasario 12 d. aplinkraðtis viduriniø, specialiniø
ir aukðtøjø mokyklø vadovams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 805, l. 139.

53 Ðvietimo vadybos 1943–1944 m. m. viduriniø mokyklø statistiniai duomenys, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 146, l. 22–26.

54 Telðiø gimnazijos 1944 m. balandþio 20 d. praneðimas Ðvietimo vadybai, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 149, l. 65.

55 Ðvietimo generalinio tarëjo 1942 m. rugsëjo 17 d. aplinkraðtis visø aukðtesniøjø ir
viduriniø mokyklø direktoriams ir pradþios mokyklø inspekcijoms, LCVA, f. 1759, ap. 1,
b. 155, l. 85.
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sitraukimo ið mokyklø patalpø, labai daþnai jose be remonto buvo neámanoma
dirbti, mokyklø kabinetai ir laboratorijos buvo nuniokotos, sunaikintos arba ið-
grobstytos mokymo priemonës56.

Þinoma, atsiliepë ir karo meto sunkumai. Mokytojams bei moksleiviams trû-
ko mokymo ir raðymo priemoniø. Švietimo generalinio tarëjo 1941 m. gruodþio
26 d. ásakymu dël kai kuriø vadovëliø marksistinës ar antivokiðkos tendencijos
buvo uþdrausta juos naudoti mokyklose arba reikalaujama iðkirpti atitinkamus
skyrius. Mokyklose neleista naudotis: S. Matulaièio vadovëliu „Lietuviø tautos
istorija“, J. Norkaus „Visuotinës istorijos vadovëliu“ (V ir VI pradinës mokyklos
skyriui) ir visais tarybiniais laikais iðleistais vadovëliais. Ið ðvietimo ástaigø biblio-
tekø reikalauta paðalinti þydø autoriø kûrinius, tø autoriø veikalus, kurie darbu,
þodþiu ar raðtu veikë komunizmo naudai, straipsnius, kuriuose ryðki marksistinë
ar þydiðka tendencija; straipsnius, kuriø turinys nukreiptas prieð Reichà, ir pan.57

Taigi mokyklos, ir taip stokodamos mokymo priemoniø, jø skaièiø turëjo suma-
þinti. Be to, nemaþai mokymo priemoniø buvo sunaikinta ar visiðkai dingo ið
mokyklø pirmomis karo dienomis. Spausdinti naujai parengtø vadovëliø ir kitø
mokymo priemoniø daþniausiai neleido naciø cenzoriai. Per trejus okupacijos
metus kartu su mokykliniais vadovëliais iðspausdinta vos 100 pavadinimø knygø
ir broðiûrø58.

Ðvietimo ástaigas vargino ir finansinës problemos. 1941 m. pabaigoje Finansø
generalinis tarëjas Jonas Matulionis savo dienoraðtyje raðë: „Mano vienas ið svar-
biausiø tikslø, kad nepakriktø ðvietimas dël nesugebëjimo iðmokëti mokymo per-
sonalui algø, kad mokyklos galëtø baigti mokslo metus […]“59. Nepaisant visø ðiø
sunkumø, mokyklos veikë ir atliko savo pagrindinæ funkcijà: ugdë kraðto jaunàjà
kartà.

Pirmaisiais naciø okupacijos metais Lietuvos mokyklos veikë pagal LV nusta-
tytà tvarkà bei vadovavosi jos ir Ðvietimo vadybos paskelbtais aplinkraðèiais ir
ásakymais. Lietuvos LV buvo nurodþiusi mokykloms, jog naujaisiais mokslo me-
tais jos vadovautøsi 1939–1940 m. mokymo planu ir 1939 m. mokymo programo-
mis. Taèiau tai netenkino okupacinës valdþios, kuri siekë vietiniø gyventojø ger-
manizacijos bei skleisti mokyklose naciø ideologijà. Jau okupacijos pradþioje na-
ciai svarstë, kaip reikëtø pertvarkyti mokymo turiná Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklose. Vokieèiø apygardos komisariato pareigûnai 1941 m. liepos mënesá
átikinëjo Vilniaus apygardos komisarà pradëti mokyti vokieèiø kalbos nuo pradi-
nës mokyklos II klasës skiriant jai 6 savaitines pamokas, iðbraukti ið mokymo
programø Lietuvos istorijos, religijos pamokas, sumaþinti muzikos pamokø skai-

56 Vilniaus II gimnazijos 1941 m. gruodþio 12 d. direktoriaus pranešimas Švietimo va-
dybos Vidurinio mokslo departamentui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 448, l. 116; Kauno
aukðtesniosios technikos mokyklos 1941 m. rugsëjo 27 d. praneðimas Ðvietimo vadybai,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 551, l. 136.

57 Ðvietimo generalinio tarëjo 1941 m. gruodþio 23 d. aplinkraðtis gimnazijø, progimna-
zijø, mokytojø seminarijø, specialiniø mokyklø direktoriams ir pradiniø mokyklø inspek-
toriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 140, l. 99.

58 L.Truska, Lietuva 1938–1953 metais, Kaunas, 1995, p. 111.
59 J. Matulionis, op. cit., p. 29.
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èiø60. Todël 1941 m. rugpjûèio mënesá Ðvietimo vadybai buvo nurodyta parengti
bendrojo lavinimo mokykloms naujus mokymo planus ir programas. Iki naujø
mokslo metø suspëta parengti tik naujus mokymo planus. 1941–1942 m. m. á
pradiniø mokyklø mokymo planà buvo átraukti du nauji dalykai: V–VI skyriuje
vokieèiø kalba ir pilietinis lavinimas61. 1941 m. rugpjûèio 23 d. Ðvietimo genera-
linis tarëjas patvirtino 1941–1942 m. m. viduriniø mokyklø mokymo planà, ið
kurio buvo iðbrauktas uþsienio kalbø, iðskyrus vokieèiø, mokymas62. Palyginus su
1939–1940 m. m. viduriniø mokyklø mokymo planu, buvo sumaþintas lotynø kal-
bos ir muzikos pamokø skaièius. Vokieèiø kalbai buvo skirta daugiau savaitiniø
pamokø negu lietuviø kalbai ir literatûrai. Didesnis pamokø skaièius buvo numa-
tytas istorijai, matematikai, biologijai ir fizikai. Tikybai, visuomenës mokslui, fi-
losofijos pradmenims, geografijai, dailei, darbeliams ir namø ruoðai buvo skirta
tiek pat pamokø, kiek ir 1939–1940 m m. mokymo plane. Kaip matome, vidu-
rinëse mokyklose buvo sustiprintas vokieèiø kalbos mokymas, daugiau pamokø
skirta tiksliesiems mokslams. Ðvietimo vadyba reglamentavo ir uþklasinæ mokslei-
viø veiklà. 1941 m. spalio 27 d. Ðvietimo generalinis tarëjas aplinkraðèiu Nr. 1
visose mokyklose uþdraudë steigti organizacijas ir bûrelius be Ðvietimo vadybos
þinios. Mokyklose galëjo veikti tik mokytojø vadovaujami dalykiniai bûreliai, ku-
riø tikslas – „mokiniø pamëgto dalyko þiniø pagilinimas“63.

1941 m. rugsëjo pradþioje Ðvietimo vadyba nurodë, jog prasidëjus naujiems mokslo
metams, kol bus parengtos naujos mokymo programos, moksleiviai turës mokytis
pagal 1939 m. programas. Aplinkraðtyje buvo raðoma, jog: „(Programas – L. J.)
suprantama reikia derinti su šiems mokslo metams nustatyta ir Ðvietimo generalinio
tarëjo patvirtinta pamokø lentele ir apskritai su dabartine politine dvasia ir aplin-
kybëmis64. Kartu mokytojams buvo nurodyta mokslo metø pradþioje iðsiaiðkinti, ko
mokiniai nëra iðëjæ, ir juos trumpai su ta medþiaga supaþindinti. Ypaè daug keblu-
mø sukëlë vokieèiø kalbos mokymas. Jei II–VII klasëse vokieèiø kalbos pradedama
mokytis kaip naujo dalyko, tai per vienerius mokslo metus reikëjo iðeiti pusantros
klasës kursà65. Okupacinë valdþia pareikalavo nuo 1942 m. sausio 20 d. visose ben-
drojo lavinimo mokyklose ávesti 5 savaitines vokieèiø kalbos pamokas66. Visà oku-
pacijos laikotarpá naciai rûpinosi, jog mokykloms netrûktø vokieèiø kalbos mokyto-
jø, o pastarieji buvo nuolat siunèiami tobulintis á Lietuvoje ar net Vokietijoje orga-
nizuojamus vokieèiø kalbos kursus.

60 A. Bubnys, op. cit., p. 461.
61 Ðvietimo vadybos Pradþios mokslo departamento 1941 m. spalio 11 d. aplinkraðtis

pradþios mokyklø inspektoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 8, l. 4.
62 Ðvietimo generalinio tarëjo 1941 m. rugpjûèio 23 d. patvirtintas 1941–1942 mokslo

metø mokymo planas, LCVA, f. 665, ap. 1, b. 207, l. 17.
63 Ðvietimo generalinio tarëjo 1941 m. spalio 27 d. aplinkraðtis Nr.1, LCVA, f. R-629,

ap. 1, b. 805, l. 86.
64 Ðvietimo vadybos Vidurinio mokslo departamento 1941 m. rugsëjo 8 d. aplinkraðtis

gimnazijø ir progimnazijø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 101, l. 85–86.
65 Ðvietimo vadybos Vidurinio mokslo departamento 1941 m. rugsëjo 8 d. aplinkraðtis

gimnazijø ir progimnazijø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 101, l. 85–86.
66 K. Rukðënas, Hitlerininkø politika Lietuvoje 1941–1944 m., ibid., l. 307.
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Mokytojams ir moksleiviams, patyrusiems šiuos pertvarkymus bei atlaikius pir-
muosius iðbandymus, darësi aiðku, kad galimos ir kitos okupacinës valdþios staig-
menos. Praslinkus ketveriems okupacijos mënesiams, iðkilo grësmë vidurinëms ir
aukðtosioms mokykloms. 1941 m. lapkrièio mën. Reicho okupuotø Rytø kraðtø
ministras A. Rozenbergas ásakë kraðte drauge su aukðtosiomis mokyklomis uþda-
ryti ir vidurines. Tuomet, Lietuvos Ðvietimo vadybos pareigûnams laviruojant, o
Lietuvos generalinës srities komisariatui teisinantis Berlyno ástaigoms, jog per
vëlai suþinota, pavojaus pavyko iðvengti67. Visos Lietuvos aukðtosios bei vidurinës
mokyklos ir toliau tæsë darbà. Okupacinë naciø valdþia ðiø mokyklø uþdarymà
kuriam laikui atidëjo, taèiau jos ástaigose imta brandinti kitus Lietuvos ðvietimo
ateities planus.

1942 m. balandá Lietuvos generalinis komisaras Adrianas Rentelnas iðreiðkë
nepasitenkinimà pirmajam generaliniam tarëjui gen. Petrui Kubiliûnui dël ypaè
virðyto 1942 m. Ðvietimo vadybos biudþeto. Siûlyta sumaþinti valstybës paramà
pradþios ir vidurinëms mokykloms. Pasak generalinio komisaro, „negalima dau-
giau palaikyti to patogaus ligðiolinio santykio mokykliniø vietø 1 : 30 (vienas
mokytojas moko ne maþiau kaip 30 mokiniø – L. J.). Reikia atkreipti dëmesá á
tai, kad reiche priimtas mokykliniø vietø santykis yra 1 : 50 (vienas mokytojas
moko ne maþiau kaip 50 mokiniø – L. J.), todël esant átemptai Generalinës
srities padëèiai ir èia turi bûti padarytas sumaþinimas, t. y., kad maþdaug 40–45
mokyklinio amþiaus vaikams tektø vienas mokytojas. Panaðiu bûdu turi bûti ávyk-
dytas sumaþinimas ir aukðtesniø mokyklø srityje“68. Todël geguþës mënesá buvo
nuspræsta taupumo sumetimais sumaþinti klasiø skaièiø pradinëse mokyklose bei
gimnazijose ir progimnazijose. Klasës, kuriose mokiniø skaièius nesiekë naujai
nustatytos normos, turëjo bûti sujungtos á vienà arba tø klasiø mokiniai iðskirs-
tyti po kitas klases. Pavyzdþiui, Ðvietimo vadybos ásakymu nuo 1942 m. geguþës
1 d. Kauno II gimnazijoje vietoje 18 klasiø turëjo likti 15. Vykdant ðá sprendimà
Va, Vb klasës turëjo bûti sujungtos á vienà, o IVc, IIIc klasiø mokinës iðskirs-
tytos á IVa, IVb, ir IIIb klases69. Kupiðkio gimnazijai Ðvietimo vadyba nuo gegu-
þës 1 d. paliko 14 klasiø vietoje buvusiø 1770. Taèiau gimnazijos ir progimnazijos
1941–1942 mokslo metus uþbaigë nepaisydamos Ðvietimo vadybos nurodymø su-
maþinti paraleliniø klasiø skaièiø mokyklose.

1942 m. geguþës 20 d. Kaune apsilankë okupuotø Rytø kraðtø ministras A. Ro-
zenbergas. Ðis aukðto rango naciø pareigûno vizitas tapo prologu naujoms Lie-
tuvos ðvietimo sistemos reformoms. 1942 m. vasarà, vykdydama okupacinës
valdþios nurodymus, Ðvietimo vadyba pertvarkë bendrojo lavinimo mokyklø
struktûrà. Nuo 1942–1943 m. m. privaloma pradinë mokykla tapo penkiametë

67 K. Rukðënas, Lietuvos germanizacija hitlerinës okupacijos metais, Komunistas, 1989,
Nr. 5, p. 64.

68 Generalinio komisaro 1942 m. balandþio 2 d. raðtas pirmajam generaliniam tarëjui,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 648, l. 26.

69 Kauno II gimnazijos Tëvø komiteto 1941 m. geguþës 12 d. pareiðkimas Generali-
niam ðvietimo tarëjui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 212, l. 89.

70 Ðvietimo vadybos Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento 1942 m. balandþio
28 d. ásakymas Kupiðkio gimnazijos direktoriui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 207, l. 46.
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(I–V skyriai), o jos aukðtesnë pakopa (VI–VII skyriai) buvo labiau specializuota:
kaimo mokyklose daugiau valandø buvo skirta þemës ûkiui, o miestø mokyklo-
se – prekybai. Sovietinëje pradinëje mokykloje buvusios klasës pervadintos sky-
riais71. Gimnazijose ir progimnazijose mokslas prailgintas vieneriais metais. Taigi
nuo naujøjø mokslo metø gimnazijoje reikëjo mokytis aðtuonerius, o progimna-
zijoje – ketverius metus72.

1942 m. pradinës mokyklos programø ávade buvo raðoma: „Gráþti 1936 m.
reformos sukurtajai mokyklø sistemai, po pergyventø bolðevikiniø mokslo metø,
nebuvo prasmës. Ûkiniai Lietuvos gyvenimo sukrëtimai negalëjo nepaveikti mûsø
tautinës bendrijos struktûros, o kartu ir mokyklos uþdaviniø. Todël ðiuo metu
Lietuvos mokyklø sistemos pagrindan dedama septyneriø metø pradinë mokykla,
kurios ypaè ðeðtieji ir septintieji mokslo metai turi teikti praplëstà ir labiau prak-
tiðkam gyvenimui taikomà lavinimà. Toje paèioje mokyklø sistemoje aðtuoniø kla-
siø bendrojo lavinimo vidurinë mokykla (gimnazija) ir keturiø klasiø progimna-
zija atremiama á keturis pradinës mokyklos skyrius. Specialiosios (amato, preky-
bos ir kt.) mokyklos atremiamos á penkis pradinës mokyklos skyrius, nes minë-
toms mokykloms reikalingas ir vyresnis kandidatø amþius ir didesnis protinis
subrendimas“73. Taigi nustatyta 12 metø bendrojo lavinimo trukmë.

Ðiais bendrojo lavinimo mokyklø struktûros pertvarkymais okupacinë naciø
valdþia siekë Lietuvos ðvietimo sistemà pajungti Vokietijos karo tikslams. Ið
okupuoto kraðto naciams reikëjo ne inteligentø, o tik paprastø darbininkø,
kurie aptarnautø Vokietijos kariuomenæ þygyje á Rytus. Pradiniø mokyklø VI
ir VII skyriai turëjo rengti naciams reikalingus amatininkus ir prekybininkus.
Ne veltui 1942 m. liepos 16 d. Ðvietimo vadybos pasitarime Lietuvos mokyklø
sistemos reformos klausimais buvo prieita iðvada, kad ávesti privalomà penkia-
metæ pradþios mokyklà svarbu ir todël, jog „[…] á kai kurias specialiojo la-
vinimo mokyklas, kaip antai, á amatø mokyklas, kurios paliekamos veikti se-
nàja forma, priimami baigæ penkis pradinës mokyklos skyrius“74. Tad privalo-
ma penkiametë mokykla turëjo uþtikrinti reikiamø kandidatø parengimà amatø
ir prekybos mokykloms. Prailginant mokymosi laikà vidurinëse mokyklose, bu-
vo siekiama sudaryti sunkesnes sàlygas gauti viduriná iðsilavinimà ir taip pri-
versti moksleivius bei jø tëvus rinktis profesines mokyklas. Taèiau po ðiø mo-
kyklø sistemos pokyèiø vidurinës mokyklos ið esmës iðlaikë savo ankstesnæ
struktûrà ir sudarë galimybes moksleiviams siekti jø gabumus ir poreikius ati-
tinkanèio iðsilavinimo.

Pertvarkant bendrojo lavinimo mokyklø struktûrà buvo keièiamas ir moksleiviø
ugdymo turinys. 1942 m. Ðvietimo vadyba parengë naujas pradiniø ir viduriniø mo-
kyklø programas. Be to, buvo sudaryti ir nauji 1942–1943 m. m. bendrojo lavinimo

71 Ðvietimo vadybos Pradþios mokslo departamento 1942 m. rugsëjo 1 d. aplinkraðtis
pradþios mokyklø vyr. inspektoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 7, l. 200.

72 Švietimo vadybos Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento 1942 m. liepos 31 d.
aplinkraðtis gimnazijø ir progimnazijø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 99, l. 98.

73 Pradinës mokyklos programos, Vilnius, 1942, p. 3.
74 Ðvietimo vadyboje 1942 m. liepos 16 d. ávykusio pasitarimo Lietuvos mokyklø siste-

mos reformos klausimais protokolas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 7, l. 201.
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mokyklø mokymo planai75. Pradiniø mokyklø mokymo planai pasipildë naujais spe-
cialiojo lavinimo mokomaisiais dalykais. Kaimo mokyklø VI–VII skyriuose mokslei-
viai galëjo mokytis þemdirbystës ir gyvulininkystës pagrindø, knygvedybos, sodinin-
kystës ir kitø vadinamøjø „praktiðkøjø“ dalykø. Miesto mokyklose moksleiviai turë-
jo galimybæ susipaþinti su buhalterija, korespondencijos tvarkymu, prekiø paþinimo
pagrindais, dekoravimu, prekybos ámonëmis bei knygvedyba. Vokieèiø kalbà pradi-
nëse mokyklose numatyta pradëti mokyti nuo penkto skyriaus. Pagal naujuosius
mokymo planus pradinëse ir vidurinëse mokyklose vokieèiø kalbai taip pat buvo
numatyta skirti tiek pat pamokø, kiek lietuviø kalbai ir literatûrai. Lyginant 1941–
1942 m. m. ir 1942–1943 m. m. mokymo planus, naujajame daugiau pamokø skirta
lietuviø kalbai ir literatûrai, vokieèiø kalbai, matematikai, kûno kultûrai, tikybai,
darbams, namø ruoðai bei muzikai. Taèiau reikia atsiþvelgti á tai, kad nuo 1942–
1943 m. m. gimnazija ið septynmetës buvo pertvarkyta á aðtuonmetæ. Prailginus mo-
kymosi laikà, padidëjo ir kai kuriø mokomøjø dalykø pamokø skaièius, taèiau lotynø
kalbos pamokø sumaþëjo. 1941–1942 m. m. mokymo plane lotynø kalbai buvo ski-
riama 14 savaitiniø pamokø, o dabar – tik 12. Istorijos, visuomenës mokslo, filoso-
fijos pagrindø, fizikos ir kitø dalykø pamokø skaièius visose klasëse liko toks pat,
kaip ir 1941–1942 m. m. mokymo plane. Á viduriniø mokyklø mokymo planus buvo
átrauktas naujas dalykas – visuomeninis ugdymas. Tai – auklëjamøjø pasikalbëjimø
valandos, skirtos klasiø auklëtojams. Ðie uþsiëmimai turëjo bûti pravesti ne reèiau
kaip kas antrà savaitæ.

Ið visø mokomøjø dalykø labiausiai buvo pakeistas istorijos ir geografijos moky-
mo turinys. Pagal 1942 m. pradinës mokyklos istorijos mokymo programà IV sky-
riuje mokytojai turëjo mokyti moksleivius apie Lietuvos didþiuosius kunigaikðèius
Gediminà, Algirdà bei Kæstutá, neuþsimindami apie jø kovas su vokieèiø ordinais.
Per istorijos pamokas mokytojai privalëjo neminëti Pilënø gynimo, prûsø kovø su
kryþiuoèiais, Þalgirio mûðio, o pabrëþti moksleiviams kryþiuoèiø kilnumà, jø kariná
bei kultûriná pranaðumà prieð lietuvius. Kituose skyriuose mokiniai turëjo mokytis
apie nacionalsocializmà Vokietijoje, Treèiojo Reicho kûrëjà Adolfà Hitlerá bei jo
„þygá prieð bolðevikus ir lietuviø tautos iðvadavimà“. Geografijos pamokose moks-
leiviai turëjo susipaþinti su Vokietijos uþkariavimais ir dël to ávykusiais Europos
politinio þemëlapio pokyèiais76.

Vidurinëse ir specialiosiose mokyklose per istorijos pamokas taip pat buvo reko-
menduojama kuo maþiau dëmesio skirti lietuviø kovoms su vokieèiø ordinais, uþmirðti
bermontininkus, lietuviðkas Klaipëdos kraðto ðaknis ir pan. Taèiau bûtina buvo þino-
ti, jog Vokietija pirmoji padëjo Lietuvai pripaþindama jos valstybingumà bei iðvaduo-
dama nuo sovietø okupacijos77. Kartu buvo siekiama, jog mokiniai ypaè gerai mokë-
tø Vokietijos istorijà. Vilniaus I gimnazijoje 1941–1942 m. m. net treèdalis visuoti-
nës istorijos baigiamøjø egzaminø bilietø klausimø buvo ið Vokietijos istorijos78.

75 Pamokø lentelë 1942–1943 m. m. vidurinëms mokykloms, Viduriniø mokyklø progra-
mos, Vilnius, 1942, p. 10.

76 Ibid., p. 44–51.
77 Ibid., p. 128–134.
78  Vilniaus I gimnazijos 1941–1942 m. m. baigiamøjø Visuotinës istorijos egzaminø

bilietai, LCVA, f. 1227, ap. 1, b. 2332, l. 207–208.
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1942 m. viduriniø mokyklø geografijos programoje visas pasaulio ðalis uþgoþë
Vokietija. Mokytojai, nagrinëdami programinæ temà „Didþioji Vokietija“, moks-
leiviams turëjo suformuoti ekonomiðkai stiprios ir savo kultûra iðsiskirianèios
pasaulyje ðalies ávaizdá. VIII gimnazijos klasëje, einant antropogeografijos kursà,
nebuvo galima kalbëti apie rasiø „maiðymàsi“, taip pat nurodoma kuo maþiau
dëmesio skirti pasaulio kultûrø ir religijø ávairovei79.

Biologijos, chemijos ir fizikos bendrojo lavinimo mokyklos mokymo progra-
mos buvo susiaurintos. Taèiau kai kurie programø pakeitimai buvo pozityvûs: á
1942 m. gimnazijos filosofijos pradmenø programà buvo átrauktas naujas daly-
kas – mokslinio darbo metodikos pagrindai, psichologijos kursas praturtintas nau-
jausiais ðio mokslo pasiekimais. Maþai kuo skyrësi pradiniø ir viduriniø mokyklø
1942 m. ir 1939 m. matematikos, muzikos ir kitø dalykø programos.

Ið naujøjø bendrojo lavinimo mokyklø mokymo planø ir programø matome,
jog okupacinë valdþia teikë pirmenybæ tik vokieèiø kalbos, matematikos, kûno
kultûros, istorijos bei geografijos mokymui. Todël kitø mokomøjø dalykø pamokø
skaièiaus nedidino, o prieðingai, siekë, jog ateityje jie visiðkai iðnyktø ið mokymo
planø. Tai, kad nebuvo sumaþintas istorijos ir geografijos pamokø skaièius, rodo,
jog naciai tikëjosi ðiuos mokomuosius dalykus panaudoti jaunimo germanizacijos
tikslams.

Tais paèiais metais okupacinës valdþios nurodymu Ðvietimo vadyba iðleido
nemaþai aplinkraðèiø, rekomendacijø bei ásakymø, kad mokyklose bûtø ádiegti
nauji auklëjimo principai ir metodai. Remiantis tais dokumentais, mokytojai
turëjo savo ugdytiniuose puoselëti ðias charakterio savybes: drausmingumà, tvar-
kingumà, pareigingumà, o kartu pagarbà bei dëkingumà A. Hitleriui ir vokieèiø
pareigûnams uþ suteiktà laisvæ ir „naðø darbà sunkaus karo metu“80. Taèiau
daugelis mokytojø nevykdë programose bei aplinkraðèiuose nurodytø ideologi-
niø reikalavimø. Ðakiø gimnazijos mokinë I. Kolevaitë-Augustaitienë prisimena:
„Neliepë (mokykloje – L. J.) garbinti Didþiojo Reicho ir Hitlerio. Niekas mu-
mis nesidomëjo ir nepersekiojo“81. A. Gaigalaitë, raðydama apie Linkuvos gim-
nazijos vokieèiø kalbos mokytojà A. Dominauskà, paþymi: „Tuometinës nacio-
nalsocialistinës propagandos mokytojas vengë. Neþinojome nei A. Hitlerio dar-
bø, nei jo biografijos; kaip ir hitlerininkø prieðininkø sovietø politika nebuvo
brukama“82.

Pasibaigus sunkiems mokslo metams, mokytojams ir moksleiviams maþai teko
atostogauti. 1942 m. vasarà pradþios mokytojams reikëjo lankyti vokieèiø kalbos
kursus83. Be to, mokytojai ir visi ne jaunesni kaip 15 metø moksleiviai bei stu-

79 Viduriniø mokyklø programos, Vilnius, 1942, p. 57–60.
80 Ðvietimo generalinio tarëjo aplinkraðtis Nr. 5, Vilnius, 1942, p. 131–135 ir Ðvietimo

generalinio tarëjo 1942 m. aplinkraðtis Nr. 8, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 648, l. 479.
81 Ákalinta jaunystë: Ðakiø gimnazijos mokiniø kovos ir kanèiø kelias, Marijampolë, 2000,

p. 10.
82 A. Gaigalaitë, op. cit., p. 144.
83 Alytaus vokieèiø kalbos kursø vedëjo 1942 m. birþelio 20 d. praneðimas Ðvietimo

vadybos Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamentui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 491,
l. 401.
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dentai privalëjo atlikti septyniø savaièiø þemës ûkio prievolæ84. Taip pat jie turëjo
miðkuose paruoðti malkø mokyklø ðildymui85. Dël darbo prievoliø daugelyje mo-
kyklø 1942–1943 mokslo metai prasidëjo vëliau.

Nepaisant karo ir okupacijos sunkumø, per pirmuosius naciø vieðpatavimo
metus pradinëse ir vidurinëse mokyklose iðaugo moksleiviø ir mokytojø skai-
èius, iðsiplëtë bendrojo lavinimo mokyklø tinklas. Pagal oficialià statistikà,
1942 m. rudená Lietuvos generalinëje srityje veikë 2874 pradþios mokyklos,
jose mokësi 274 152 moksleiviai bei dirbo 6337 mokytojai86. Ið 1 lentelës
duomenø matyti, jog per metus iðaugo pradiniø mokyklø skaièius bei padau-
gëjo moksleiviø, bet jose dirbo maþiau mokytojø nei praëjusiais mokslo me-
tais. 1942–1943 m. m. Ðvietimo vadybos þinioje buvo 57 gimnazijos ir 23 pro-
gimnazijos. Gimnazijø tinklas buvo iðplëstas 7 progimnazijø sàskaita. Taèiau
bendras viduriniø mokyklø skaièius nepasikeitë, jø liko tiek pat kaip ir 1941–
1942 mokslo metais – 80. Gimnazijose ir progimnazijos jau dirbo 1426 mo-
kytojai, mokësi 39 092 moksleiviai87. Tø paèiø metø rudená kai kurios viduri-
nës mokyklos tapo pradþios klasiø mokytojø rengimo centrais. Okupacinei val-
dþiai neleidus padidinti mokytojø seminarijø skaièiaus (nuo 8 iki 12), Ðvietimo
vadyba Panevëþio I ir Vilniaus III gimnazijose ásteigë pedagogines klases (VII–
VIII klases)88. Á jas galëjo stoti ne tik tos mokyklos VII–VIII klasiø mokslei-
viai, bet ir ið aplinkiniø gimnazijø. Pedagoginëse klasëse buvo dëstomas su-
trumpintas mokytojø seminarijos kursas89.

Naujuosius mokslo metus kraðte pradëjo ir gerokai gausesnis specialiøjø
mokyklø skaièius. 1942 m. rudená moksleiviams duris atvërë 30 amatø, 7 pre-
kybos bei 2 aukðtesniosios technikos mokyklos. Jose susirinkusiø moksleiviø
skaièius siekë beveik deðimt tûkstanèiø90. Okupacinë naciø valdþia plëtë ðiø
mokymo ástaigø tinklà ir skatino moksleivius jose mokytis. Tokià vokieèiø po-
zicijà lëmë kelios aplinkybës. Pirma, naciø ideologai laikësi nuostatos, jog po
karo pavergtø tautø þmonës galës bûti tiktai juodadarbiais, smulkiais tarnau-

84 Ðvietimo generalinio tarëjo 1942 m. geguþës 15 d. aplinkraðtis visø Ðvietimo vadybos
mokslo ástaigø vadovybëms ir pradþios mokyklø inspektoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1,
b. 648, l. 367.

85 Ðvietimo generalinio tarëjo 1942 m. birþelio 13 d. raðtas Ðvietimo vadybos ástaigø
vadovybëms Kaune ir Vilniuje, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 648, l. 363.

86 Ðvietimo vadybos 1942 m. spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklas ir
klases, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 17; Ðvietimo vadybos 1942–1943 m. m. þinios apie
pradþios mokyklø mokinius, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 789, l. 15; Ðvietimo vadybos 1942 m.
spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklø mokytojø suskirstymà pagal gaunamà
atlyginimà, ibid., l. 20;

87 Švietimo vadybos 1942–1943 m. m. statistiniai duomenys, LCVA, f. R-629, ap. 1,
b. 785, l. 1–3.

88 1942 m. pradiniø mokyklø mokytojø parengimo ir pertvarkymo projektas, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 634, l. 1.

89 Panevëþio I gimnazijos 1942 m. rugsëjo 26 d. raðtas Linkuvos gimnazijos direktoriui,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 8, l. 138.

90 Švietimo vadybos 1942–1943 m. m. þinios apie specialines mokyklas, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 782, l. 83.
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tojais bei darbininkais91. Antra, naciams vykdant kraðto ekonominá iðnaudojimà
reikëjo vis daugiau techniniø profesijø darbininkø bei amatininkø (dailidþiø,
statybos staliø, mûrininkø, ðaltkalviø mechanikø, elektromechanikø ir pan.).
Taèiau Lietuvoje, iðþudþius nemaþai þydø, net kraðto viduje labai trûko ðiø
srièiø specialistø92. Todël visà okupacijos laikotarpá civilinës vokieèiø valdþios
pareigûnai reikalavo, kad Ðvietimo vadyba agituotø mokinius nestoti á gimna-
zijas ir progimnazijas, o rinktis specialiàsias amatø, prekybos ir kitas mokyk-
las. Mokyklø vadovai ir mokytojai turëjo iðaiðkinti mokiniams ir jø tëvams,
kokià didelæ reikðmæ kraðto ekonominiam ir kultûriniam gyvenimui turi ama-
tus ir prekybà iðmanantys þmonës, ir taip paveikti jaunimo apsisprendimà93.
Be to, naciai sudarë sàlygas profesiná pasirengimà ágyti ne tik jø nurodymu
organizuojamuose trumpalaikiuose kursuose, bet ir suaugusiøjø institutuose. Toks
institutas 1941 m. rugpjûèio 18 d. buvo ákurtas Kaune, o vëliau ir Vilniuje.
Po pirmøjø mokslo metø tokias politechninio pobûdþio mokyklas pradëta steigti
Panevëþyje ir Ðiauliuose94. 1943 m. pradþioje Vilniuje pradëjo veikti Amatø
mokytojø institutas, á kurá buvo agituojami stoti jaunuoliai, baigæ amatø mo-
kyklas95.

Reikia paþymëti, jog profesinio mokymo ástaigos turëjo maþiau problemø dël
patalpø nei bendrojo lavinimo mokyklos; nemaþai moksleiviø gaudavo stipendijà
ir buvo aprûpinami bendrabuèiais96. Taèiau karas bei okupacija ir ðioms mokyk-
loms trukdë normaliai veikti. Moksleiviai ir mokytojai turëjo miðkuose pasiruoðti
mokyklø ðildymui malkø ir jas patys parsigabenti97. Be to, reikëjo atlikti ávairias
kitas okupacinës valdþios ávestas prievoles, tarp jø ir karinius naciø uþsakymus.
Specialiosioms, kaip ir bendrojo lavinimo mokykloms, trûko mokymo ir raðymo
priemoniø98.

Naujieji 1942–1943 mokslo metai mokytojams ir moksleiviams nebuvo leng-
vesni nei praëjusieji. Mokyklø patalpas ir toliau uþimdavo vokieèiø kariuomenës
daliniai bei karo ligoninës, jose ðeimininkavo okupacinës valdþios ástaigos. Nere-
tai dël kuro stokos ar siauèianèiø epidemijø tekdavo nutraukti darbà, o ir já
atnaujinus vël reikëdavo kæsti visokius nepriteklius ir sunkumus. Reformuota
pradinë mokykla okupacinei valdþiai këlë maþiausiai rûpesèiø, bet gimnazijø ir

91 Lietuvos laisvës kovotojø sàjungos 1942 m. rugsëjo 1 d. atsiðaukimas „Lietuviai“,
Vilniaus universiteto bibliotekos rankraðèiø skyrius (toliau – VUB RS), f. 96–196, l. 56.

92 J. Braslauskas, ibid., l. 75.
93 Ðvietimo vadybos aplinkraðtis 1944 m. kovo 7 d. pradiniø mokyklø vedëjams, LCVA,

f. R-629, ap. 1, b. 628, l. 16.
94 A. Graþiûnas, Lietuva dviejø okupacijø replëse 1940–1944, Vilnius, 1996, p. 348.
95 Ðvietimo vadybos Specialinio mokslo departamento 1943 m. liepos 5 d. aplinkraðtis

amatø mokyklø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 653, l. 132.
96 S. Buchaveckas, Ðiauliø miesto mokyklos 1941–1944 m., Šiauliai Antrojo pasaulinio

karo metais, Šiauliai, 2002, p. 90.
97 Ðvietimo vadybos Specialinio mokslo departamento 1942 m. rugsëjo 9 d. aplinkraðtis

visiems specialiniø mokyklø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 628, l. 126.
98 Ðvietimo vadybos 1943 m. liepos 12 d. duomenys apie darbo sàlygas Alytaus valsty-

binëje amatø mokykloje, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 865, l. 85.
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progimnazijø egzistavimas naciams buvo nuolatinis svarstymo objektas. Naciai
reikalavo siaurinti viduriniø mokyklø tinklà ir maþinti gimnazistø skaièiø, taèiau
ðiø nurodymø Ðvietimo vadyba nepaisë. 1942 m. rudená naciø pareigûnai nu-
sprendë uþkirsti tam kelià. Lapkrièio mënesá Vokietijos okupuotø Rytø kraðtø
ministerijoje buvo patvirtintas planas, pagal kurá gimnazijose ir progimnazijose
buvo numatyta palikti vos 5 tûkstanèius moksleiviø (14–15 metø ir vyresnius), o
kitus siøsti darbams þemës ûkyje, fabrikuose, dirbtuvëse99. Ðio plano nesiimta
iðkart ágyvendinti. Naciø pareigûnai kuriam laikui atidëjo planuotà paraleliniø
klasiø panaikinimà gimnazijose ir progimnazijose. 1942 m. lapkrièio 20 d. Vokie-
tijos okupuotø Rytø kraðtø ministras A. Rozenbergas ásakë kol kas viduriniø
mokyklø struktûros nekeisti, o tam tik pasiruošti100.

1942 m. pabaigoje bei 1943 m. pradþioje Lietuvos gyventojus pasiekë þinios, jog
vokieèiams Rytø fronte vis labiau nesiseka101. Naciø pakantumas kraðto ðvietimo ir
mokslo ástaigoms taip pat ëmë maþëti. Pirmasis okupacinës valdþios smûgis Lietu-
vos ðvietimo ir mokslo ástaigas iðtiko 1943 m. sausio mënesá. Tuo metu naciø parei-
gûnai labai sumaþino mokykloms skiriamas lëðas (apie 175 000 markiø per mënesá).
Ðiuo kritiniu metu Ðvietimo generalinis tarëjas kreipësi á Lietuvos visuomenæ pra-
ðydamas tarnautojus ir darbininkus ðvietimo reikalams skirti nedidelæ atlyginimo
dalelæ, o kitus gyventojus pagal galimybes aukoti pinigus102. Taip buvo surinkta nema-
þai lëðø, kurios uþtikrino Lietuvos ðvietimo sistemos veiklà.

1943 m. pavasará ypaè buvo neaiðki Lietuvos viduriniø mokyklø ateitis. Nepa-
vykus Lietuvos jaunimo átraukti á organizuojamà lietuviø SS legionà, Vokietijos
kariuomenæ ar kitus pagalbinius karinius dalinius, buvo uþdarytos Lietuvos aukð-
tosios mokyklos ir 4 mokytojø seminarijos. 46 þymûs Lietuvos inteligentai buvo
suimti ir iðveþti á Ðtuthofo koncentracijos stovyklà. Tarp suimtøjø buvo Ðvietimo
generalinis tarëjas P. Germantas, penki profesoriai ir keturi gimnazijø direktoriai.
Naciai nebeskyrë naujo Ðvietimo generalinio tarëjo, o jo vietà uþëmë ágaliotinis
Lietuvos ðvietimo reikalams Schreinertas103. Atrodë, jog netrukus ateis eilë ir
vidurinëms mokykloms, bet jø okupacinë valdþia nesiryþo uþdaryti. Nors ir pavë-
luotai naciai turbût prisiminë 1941 m. rugpjûèio 24 d. Lietuvos aukðtøjø mokyklø
memorandumo þodþius: „Jei ðiandien lietuvis dël karo gali pakelti, nors ir su
dideliu sunkumu visokius ûkio apribojimus ir suvarþymus, tai tik todël, kad jis
tikisi, kad kultûrinis gyvenimas bus paliktas patiems lietuviams tvarkyti ir rikiuo-
ti“104. Iðties daugybë faktø liudija, kad tais sunkiais karo ir okupacijos metais
Lietuvos gyventojai buvo pasirengæ aukoti viskà, jog iðliktø kraðto ðvietimo ir
mokslo ástaigos. Moksleiviø tëvai ið savo varganø pajamø remdavo mokyklà maisto

99 K. Rukðënas, Hitlerininkø politika Lietuvoje 1941–1944 m, ibid., l. 303.
100 Ibid., l. 300.
101 J. Matulionis, op. cit., p. 167, 188.
102 Ðvietimo generalinio tarëjo 1943 m. sausio 8 d. raðtas visø Ðvietimo vadybos ástaigø

vadovybëms, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 653, l. 1.
103 A. Bubnys, op. cit., p. 463.
104 Lietuvos aukðtøjø mokyklø 1941 m. rugpjûèio 24 d. memorandumas, VUB RS, f. 96–196,

l. 26.
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produktais, bûtiniausiais daiktais aprûpindavo mokytojus ir visada karðtai protes-
tuodavo prieð bet kokius okupacinës valdþios bandymus apriboti kraðto gyventojø
teises á iðsilavinimà ir kultûriná gyvenimà. Lygiai taip pat Ðvietimo generalinis
tarëjas ir jo vadovaujami Ðvietimo vadybos darbuotojai stengësi uþtikrinti sklan-
dø Lietuvos ðvietimo ástaigø funkcionavimà. Kiek leido galimybës, jie kovojo
prieð okupacinës valdþios bandymus þlugdyti Lietuvos mokyklø veiklà. Neretai
mokyklos nepaisë Ðvietimo vadybos nurodymø maþinti klasiø skaièiø ar mokyti
moksleivius pagal nurodytus naujuosius auklëjimo principus, jø vadovai uþ tai
nebuvo baudþiami, o prasiþengimai nuslepiami nuo civilinës vokieèiø valdþios.

Vokietijai pralaimint Rytø fronte, keitësi ir naciø ðvietimo politika Lietuvoje.
1943 m. pavasará okupacinë valdþia stengësi bet kokiomis priemonëmis gimnazijose
ir progimnazijose besimokanèius moksleivius mobilizuoti á Vokietijos kariuomenæ
ar jos pagalbinius dalinius. Tam tikslui 1943 m. balandþio mënesá viduriniø mokyklø
direktoriams buvo iðsiuntinëti sàraðø blankai, kuriuose moksleiviai turëjo uþsiraðyti
savanoriais á Vokietijos kariuomenæ ir Reicho darbø tarnybà105. Taèiau didþioji dalis
gimnazijø ir progimnazijø ðiuos sàraðus Ðvietimo vadybai atsiuntë tuðèius arba tik su
vieno kito moksleivio pavarde106. Baigiamøjø klasiø moksleiviø nesuþavëjo ir paþa-
dai, jog ástojus á Vermachtà ar Reicho darbø tarnybà be egzaminø bus iðduodami
mokyklos baigimo paþymëjimai107. Nepaisant visø ðiø priemoniø, naciams nepavyko
pasitelkti Lietuvos jaunimo savo karo tikslams, nors agitacija ir verbavimas á Vokie-
tijos kariuomenæ tæsësi iki pat okupacijos pabaigos. Ðios aplinkybës privertë ne
vienà moksleivá laikinai pasitraukti ið mokyklos ar net visiðkai ið jos iðstoti. Kaip
matyti ið 2 lentelës, Rokiðkio gimnazijà daugiausia moksleiviø paliko 1943–1944 m. m.
(net 53 moksleiviai tuo metu nusprendë nelankyti gimnazijos). Tuo tarpu á Vokie-
tijos kariuomenæ bei Reicho darbø tarnybà nebuvo nei vieno uþsiraðiusio gimnazis-
to. Vis dëlto okupacinë valdþia iki pat savo vieðpatavimo pabaigos neatsisakë min-
ties vidurines mokyklas panaudoti mobilizacijos tikslams.

Uþdaræ Lietuvos aukðtàsias mokyklas naciai sustiprino ðvietimo ástaigø kon-
trolæ ir ëmësi praktiðkai ágyvendinti ankstesnius jø reorganizavimo planus. 1943 m.
liepos ir rugpjûèio mënesiais Ágaliotinis Lietuvos ðvietimo reikalams buvo paskel-
bæs, jog nuo 1943–1944 m. m. visame kraðte ávedama privaloma 7 skyriø pra-
dþios mokykla, taèiau jau mokslo metø pradþioje jis atðaukë ðá savo sprendimà108.
Didþioji dalis Lietuvos pradiniø mokyklø turëjo tik 5 skyrius, ir toks okupacinës
valdþios ásakymas praktiðkai buvo neágyvendinamas109. Tik Kaune ir Vilniuje bu-

105 Švietimo vadybos Vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento 1943 m. balandþio
10 d. aplinkraðtis gimnazijø ir progimnazijø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 653,
l. 55.

106 Savanoriø, norinèiø stoti á Vokietijos kariuomenæ ir Reicho darbø tarnybà 1943 m.,
sàrašai, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 1046, l. 22a–55.

106 Ágaliotinio Lietuvos ðvietimo reikalams 1944 m. vasario 3 d. raðtas, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 99, l. 38.

108 Ágaliotinio Lietuvos ðvietimo reikalams 1943 m. rugsëjo 20 d. ásakymas, LCVA, f. R-629,
ap. 1, b. 30, l. 6.

109 Ðvietimo vadybos 1943 m. spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklas ir
klases, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 10.
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vo paliktas galioti okupacinës valdþios ásakymas dël privalomo 7 skyriø pradinës
mokyklos lankymo110.

110 Švietimo vadybos 1943 m. (pabaigos – L. J.) raštas Lietuvos generaliniam komisarui,
LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 35, l. 27–29.

111 Lentelë parengta remiantis: 1941–1942 m. m. Rokiðkio gimnazijos apyskaita, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 788, l. 142; 1942–1943 m. m. Rokiškio gimnazijos apyskaita, ibid.,
l. 184; 1943–1944 m. m. Rokiškio gimnazijos apyskaita, ibid., l. 25.

112 Švietimo vadybos 1943 m. spalio 15 d. statistinës þinios apie pradþios mokyklas ir
klases, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 782, l. 10.

113 Ðvietimo vadybos viduriniø mokyklø 1943–1944 m. m. statistiniai duomenys, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 146, l. 22–26.

Pagal oficialià statistikà, 1943 m. rudená Ðvietimo vadybos þinioje buvo 59
pradinëmis mokyklomis daugiau nei praëjusiais mokslo metais. Taèiau dël ávairiø
prieþasèiø 204 mokyklos nedirbo. Daugiausia mokyklø nedirbo Ðvenèioniø ir Bir-
þø apskrityse dël sovietø partizanø ir Armijos Krajovos siautëjimø ðiose vietovë-
se112. Naujuosius mokslo metus Lietuvos generalinëje srityje pradëjo 58 gimnazi-
jos (Vilniaus miðri baltarusiø-rusø gimnazija buvo padalyta á Vilniaus gudø ir
Vilniaus rusø gimnazijas) ir 36 progimnazijos. Vidurinëse mokyklose dirbo 1638
mokytojai ir mokësi 40 794 moksleiviai113. Vadinasi, ir paskutiniais naciø vieðpa-

       
    Pasitraukimo prieþastys

Mokslo metai

1941–1942 1942–1943 1943–1944

Iðsikëlë á kitas mokyklas 9 1 2

Mirë 2 – –

Iðstojo dël ligos 2 – 1

Iðstojo savo noru ar dël kitø prieþasèiø 34 16 53

Paðalinti dël nepaþangumo 19 22 39

Paðalinti dël nedrausmingumo 10 – –

Paðalinti dël neuþmokëto mokesèio uþ mokslà 12 1 3

Paðalinti dël kitø prieþasèiø – 1 2

Ástojo á Vietinæ rinktinæ – – 90

Ástojo savanoriais á Vokietijos kariuomenæ – – –

Ástojo savanoriais á Reicho darbø tarnybà – – –

Iš viso: 88 41 190

Ið jø vaikinai 50 27 159

Ið jø merginos 38 14 31

2 lentelë. Moksleiviø pasitraukimo ið Rokiðkio gimnazijos 1941–1944 m. prieþastys111
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tavimo metais toliau didëjo moksleiviø ir mokytojø skaièius, plëtësi mokyklø
tinklas. Okupacinë valdþios politika nepasiteisino specialiøjø mokyklø atþvilgiu.
Ið 1 lentelës matyti, jog nors ðiø mokyklø tinklas iðsiplëtë ir padaugëjo mokytojø,
taèiau moksleiviø sumaþëjo. 1944 m. kovo 7 d. aplinkraðtyje buvo taip ávertinti
profesinio mokymo pokyèiai Lietuvoje 1941–1943 m.: „Mokytojø ir spaudos vyk-
dyta propaganda davë ir ðiokiø tokiø vaisiø: artimiausiais naujaisiais mokslo me-
tais (1942–1943) mokiniø skaièius amatø mokyklose padidëjo 1514 […]; preky-
bos mokyklose – 923 […]; technikos mokyklose – 226. Bet šiais mokslo metais
(1943–1944 m. m. – L. J.) bendras mokiniø skaièius specialiosiose mokyklose ne
tik nepadidëjo, bet dar ðiek tiek sumaþëjo. Amatø mokyklose ðiemet buvo 300
mokiniø maþiau negu praeitais mokslo metais“114. Tokia padëtis dokumente aið-
kinama taip: „Toká reiðkiná tik ið maþos dalies galima paaiðkinti karo aplinkybë-
mis. Svarbiausia prieþastis yra ta, kad, mûsø visuomenë dar neásisàmonino ama-
tininko ir prekybininko verslø vertingumà […]. Tai pailiustruoja ir tas faktas, kad
prasidedant ðiems mokslo metams, kai kurios mokyklos ir gimnazijos negalëjo
sutalpinti visø norinèiø ástoti, o èia pat esanèiose specialiosiose mokyklose per
maþai buvo stojanèiø á pirmuosius kursus“115. Visa tai rodo, kad Lietuvos visuo-
menë buvo labiau linkusi ugdytis sau naujà inteligentijà ir visomis jëgomis prie-
ðinosi naciø siekiams paversti jos jaunàjà kartà paklusniais naciø darbininkais.
Naciai taip ir neágyvendino savo pagrindiniø tikslø ðvietimo srityje, t. y. jie ne-
sustabdë moksleiviø skaièiaus augimo pradinëse ir vidurinëse mokyklose bei ne-
susiaurino bendrojo lavinimo mokyklø tinklo. Okupacinei valdþiai pavyko tik su-
maþinti mokytojø skaièiø pradinëse mokyklose: jø 1943–1944 m. m. dirbo 86
þmonëmis maþiau negu praëjusiais mokslo metais.

1943 m. rudená naciai pertvarkë gimnazijas ir progimnazijas á vidurines mo-
kyklas. Jos buvo dviejø pakopø: aukðtesnioji mokykla (buvusi gimnazija) ir vidu-
rinë mokykla (progimnazija). Buvusioms progimnazijoms uþdrausta turëti dau-
giau aukðtesniøjø klasiø negu jø buvo 1943–1944 m. m. Buvo planuojama, jog
nuo 1944–1945 m. m. visos vidurinës mokyklos bus tik 4 klasiø116. Spalio 11 d.
vidurinëse mokyklose buvo panaikintos paralelinës ir pedagoginës klasës, kuriose
buvo rengiami pradiniø mokyklø mokytojai117. Taèiau vëliau nuspræsta Alytaus,
Panevëþio I, Utenos ir Vilniaus III gimnazijoje nuo 1943–1944 m. m. palikti
VIII pedagoginës klases118.

Buvo parengtas naujas viduriniø mokyklø 1943–1944 m. m. mokymo planas.
Jame vokieèiø kalbai skirta daugiau savaitiniø pamokø negu lietuviø kalbai ir
literatûrai. Vokieèiø kalbai visose klasëse buvo skirtos 36 savaitinës pamokos, o
lietuviø kalbai ir literatûrai – 34. Daugiau pamokø numatyta kûno kultûrai, is-

114 Švietimo vadybos aplinkraðtis 1944 m. kovo 7 d. pradiniø mokyklø vedëjams, LCVA,
f. R-629, ap. 1, b. 628, l. 16.

115 Ibid., l.16.
116 Švietimo vadybos vidurinio ir pedagoginio mokslo departamento aplinkraðtis 1943 m.

rugsëjo 17 d. progimnazijø direktoriams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 141, l. 166.
117 A. Bubnys, op. cit., p. 463.
118 Ágaliotinio Lietuvos ðvietimo reikalams 1943 m. spalio 30 d. raštas Generaliniam

komisarui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 158, l. 151.
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torijai, geografijai, muzikai nei 1942–1943 m. m. mokymo plane. Labai sumaþin-
tas biologijos, chemijos, fizikos, matematikos ir tikybos pamokø skaièius. Á I–IV
klasiø mokymo planus buvo átraukti nauji mokomieji dalykai, tokie kaip stenog-
rafija, rusø ir graikø kalbos, maðinraðtis. V–VIII mokymo planuose numatyta
valandø gamtos mokslo bûreliui, taèiau ið mokymo planø buvo iðbrauktas visuo-
menës mokslas, filosofijos pradmenys ir choro pamokos119.

Pertvarkydami gimnazijø ir progimnazijø mokymo turiná, naciai siekë ðias mo-
kyklas prilyginti profesinëms mokykloms. Lyginant 1942–1943 ir 1943–1944 m. m.
mokymo planus, matyti, jog pastarajame ypaè susiaurintas mokymo turinys. Moks-
leiviai turëjo gauti minimalias biologijos, chemijos, fizikos, matematikos þinias. Su-
stiprinus vokieèiø kalbos, istorijos, geografijos mokymà turëjo paspartëti jaunosios
kartos germanizacijos procesas. Naujai pertvarkytose vidurinëse mokyklose moks-
leiviai nebeturëjo bûti ruoðiami aukðtajam mokslui, jie privalëjo papildyti naciams
bûtinà darbininkø kontingentà. Ðiuos tikslus patvirtina ir paskutiniai bandymai pri-
versti kraðto jaunimà ásitraukti á karà.

1944 m. vasario mënesá tarp vyresniøjø pradiniø klasiø moksleiviø buvo iðpla-
tintos „verbavimo knygutës á geleþinkeliø tarnybà“120. 1944 m. pavasará naciai
pareikalavo, jog visi abiturientai stotø á Reicho darbø tarnybà, vyresniø klasiø
moksleiviai – á prieðlëktuvinio lavinimo stovyklas121, taèiau ðiø okupacinës val-
dþios nurodymø buvo maþai paisoma. Viename okupacinës naciø valdþios parei-
gûno raðte teigiama, jog Kauno miesto mokiniams buvo planuota árengti prieð-
lëktuvinës apsaugos stovyklà arti Kauno, „bet kadangi norinèiø skaièius toks juo-
kingai maþas, tai paruoðiamieji darbai buvo sustabdyti“122.

1944 m. pavasará Lietuvos jaunimas entuziastingai atsiliepë tik á generolo
P. Plechavièiaus kvietimà stoti á jo vadovaujamà Lietuvos vietinæ rinktinæ. Ásira-
ðiusiems á jos gretas jau kovo mënesá buvo iðduoti mokslo baigimo paþymëjimai
ir atestatai. Daugiausia moksleiviø á Vietinæ rinktinæ ástojo ið Rokiðkio gimnazi-
jos – net 90, ið Marijampolës II gimnazijos – 64, ið Maþeikiø gimnazijos – 41
moksleivis. Geguþës viduryje naciams likvidavus jiems neparankià Vietinæ rinkti-
næ, daugelis jai priklausiusiø moksleiviø spëjo pabëgti ir iðvengti suëmimo. Ta-
èiau kai kurie taip ir nebesugráþo á mokyklos suolà ir savo namus123.

Prie Lietuvos nenumaldomai artëjantis Rytø frontas privertë nacius nutraukti
pradëtus darbus ir kuo greièiau trauktis ið kraðto. Daugelis mokyklø vël virto
kareivinëmis bei ligoninëmis. Ðvietimo vadybos Aukðtesniojo ir pedagoginio mokslo
departamento direktorius Ig. Malinauskas savo praneðime raðë: „Kai kuriose vie-
tose dël patalpø stokos mokyklos buvo priverstos dirbti tiesiog baisiose sàlygo-

119 A. Bubnys, op. cit., p. 463; Ágaliotinio Lietuvos ðvietimo reikalams 1943 m. spa-
lio 30 d. raðtas Generaliniam komisarui, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 158, l. 151; Viduriniø
mokyklø 1943–1944 m. m. mokymo planas, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 140, l. 25.

120 Ðvietimo vadybos Pradinio mokslo departamento 1944 m. vasario 10 d. raðtas pra-
diniø mokyklø inspekcijoms, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 818, l. 48.

121 V. Èiþiûnas, S. Suþiedëlis, Švietimas II pasaulinio karo metais, ibid., p. 781.
122 1944 m. birþelio 2 d. Lietuvos aukðtøjø mokyklø paruoðimas ir panaudojimas prieð-

lëktuvinës apsaugos talkininkais (darbo planas), KAA, f. R-1015, ap. 1, b. 12, l. 60.
123 A. Bubnys, op. cit., p. 4421–422.
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se“124. Be to, dalis Lietuvos mokyklø dël Sovietø Sàjungos aviacijos puolimø
nutraukë mokslà 1944 m. balandþio mënesá, todël daugelis Ágaliotinio Lietuvos
ðvietimo reikalams ásakymø bei nurodymø taip ir liko tik popieriuje.

Lietuvos visuomenës pasiryþimas saugoti savo ðvietimo ir mokslo ástaigas ir
naciø delsimas iðgelbëjo bendrojo lavinimo mokyklas nuo praþûtingø pertvarky-
mø ir sukrëtimø 1941–1944 m. Tad antroji Sovietø Sàjungos okupacija Lietuvos
vidurines mokyklas uþklupo su vis dar gyvuojanèiomis nepriklausomos Lietuvos
pedagoginëmis tradicijomis.

IŠVADOS

1. Lietuvos Laikinajai vyriausybei, o po jos ðvietimo srityje veikusiai Ðvietimo
vadybai pavyko atkurti Lietuvos Respublikos metais gyvavusià ðvietimo sistemà.
1941 m. rudená Lietuvos generalinëje srityje darbà pradëjo penkiø skyriø pradi-
nës mokyklos, septynmetës gimnazijos ir trimetës progimnazijos, taip pat specia-
liosios bei aukðtosios mokyklos. Lietuvos Laikinosios vyriausybës ir okupacinës
naciø valdþios ásakymais buvo uþdarytos mokyklos þydø ir rusø dëstomàja kalba.
Dël naciø vykdomo Lietuvos gyventojø genocido kraðte neliko þydø tautybës
mokytojø ir moksleiviø. Visà okupacijos laikotarpá buvo persekiojami ir þudomi
mokytojai, priklausæ komunistø partijai, bei komjaunuoliai.

2. Okupacinë naciø valdþia stengësi bendrojo lavinimo mokyklas palaipsniui
paversti profesinëmis mokymo ástaigomis. Siekdami ðiø tikslø jie pertvarkinëjo
pradiniø ir viduriniø mokyklø struktûrà, keitë jø ugdymo turiná. Nuo 1942–
1943 m. m. ávesta privaloma penkiametë pradinë mokykla pagal naciø planus
turëjo ruoðti tik kandidatus profesinëms mokymo ástaigoms, o jos aukðtesnioji
pakopa (VI–VII skyriai) – rengti naciams reikalingus prekybininkus ir amati-
ninkus. Prailginus mokymosi laikà gimnazijose ir progimnazijose buvo siekiama
apsunkinti vidurinio iðsilavinimo ásigijimà ir taip priversti moksleivius ir jø të-
vus rinktis profesines mokyklas. Okupacinë valdþia planavo ateityje gimnazijas
ir progimnazijas reorganizuoti á keturiø klasiø vidurines mokyklas, kuriose moks-
leiviams bûtø suteikiamas profesinis, o ne bendrasis dalykinis išsilavinimas.

3. Naciai ið Ðvietimo vadybos reikalavo susiaurinti bendrojo lavinimo mokyklø
tinklà bei apriboti jose besimokanèiø moksleiviø skaièiø. Nepaisant to, ðio tipo
mokymo ástaigø okupacijos metais padaugëjo. Pradiniø mokyklø 1941 m. rudená
buvo 2 758, o viduriniø mokyklø – 80. 1943 m. rudená pradiniø mokyklø skaièius
iðaugo iki 2 874, viduriniø – iki 94. Naciai, tikëdamiesi moksleivius panaudoti
mobilizacijai á pagalbinius karinius dalinius, o vëliau ir á Vokietijos kariuomenæ,
nesiëmë grieþtø priemoniø, kad bûtø ágyvendinti jø reikalavimai.

4. Lietuvoje okupacinë naciø valdþia plëtë profesinio mokymo ástaigø tinklà
bei skatino moksleivius mokytis amatø ir prekybos mokyklose. Jos turëjo ruoðti
naciams reikalingus darbininkus ir amatininkus, be kuriø buvo neámanomas to-
limesnis kraðto ekonominis iðnaudojimas.

124 Švietimo vadybos Aukštesniojo ir pedagoginio mokslo departamento direktoriaus
Ig. Malinausko 1944 06 (pradþioje – L. J.) praneðimas Ágaliotiniui Lietuvos ðvietimo rei-
kalams, LCVA, f. R-629, ap. 1, b. 629, l. 2–3.
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5. Naciai bendrojo lavinimo ir specialiosiose mokyklose bandë slopinti tautinæ
savimonæ ir skleisti savo ideologijà. Siekdami ágyvendinti ðiuos tikslus, jie didino
vokieèiø kalbos pamokø skaièiø bei daug tikëjosi ið istorijos bei geografijos mo-
kymo. Taip pat tikëtasi palaipsniui panaikinti dalykiná mokymà vidurinëse mo-
kyklose ir suteikti moksleiviams tik profesiniø þiniø. Mokyklose naciø reikalavi-
mø buvo laikomasi tik iðoriðkai. Mokytojai moksleivius ir toliau ruoðë pagal jø
polinkius ir interesus, auklëjo remdamiesi tautinëmis ir moralinëmis vertybëmis.

Gauta 2003 07 05

Linas Jašinauskas

NAZIS’ POLICY OF EDUCATION IN LITHUANIA IN 1941–1944

S u m m a r y

At the beginning of the occupation Nazis interfered little into educational and cultural
matters. They were laying efforts in the direction of putting in the country’s economic
potential to the war with the Soviet Union as soon as possible. Thus, the Provisional
Government of Lithuania managed to reorganize the local system of education and to
prepare schools for the new schooling year within a short, six weeks’ period of time.
However, all schools in which the subjects were taught in Jewish and Russian were closed
on the grounds of the orders issued by the occupational Nazi authorities. The secondary
schools in which the subjects were taught in Polish also ceased to function. No teachers
and pupils of Jewish nationality remained due to the genocide of inhabitants of Lithuania
executed in the country by Nazis. The teachers that were members of the Communist
party and of the Komsomol were persecuted and killed during the whole period of
occupation.

The Lithuanian schools of general education were insignificantly financed during the
years of Nazi occupation. Frequently they had to withstand the financial pressure of Nazi
authorities. School buildings used to be occupied by military units of the German army,
military hospitals and enterprises of the occupation authorities. Teachers were receiving
low salaries. Pupils had to carry out different duties. Besides, they used to be recruited
to the German army and its auxiliary units. Step by step, the occupation authorities tried
to substitute those educational institutions by the schools that could provide professional
education. Moreover, the Nazis tried to suppress the national self-consciousness and to
spread their own ideology among pupils who attended schools of general education.
Aiming to implement those goals, the Nazis increased the number of German lessons in
the school syllabus. They expected much from teaching history and geography.

The occupational Nazi authorities demanded from the Educational Board to reduce the
net of schools of general education and to restrict the number of pupils in them. In spite of
this, the number of schools of that type increased during the years of occupation. There were
2758 primary schools and 80 secondary schools in the autumn of 1941, whereas there were
2874 primary schools and 94 secondary schools in the autumn of 1943.

Nazis devoted much attention to professional education in Lithuania. During the
whole occupation period the officials of civil German power were requiring of the Edu-
cational Board to carry out agitation among pupils not to enter gymnasiums and pro-
gymnasiums but to choose professional schools. However, parents preferred to send their
children to gymnasiums and pro-gymnasiums, wishing to provide the general education
for their sprouts so as to enable them to enter higher schools.


