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Mûsø kultûros paveldas

Senojoje mokykloje, virtusioje
muziejumi, menami ir buvæ mokytojai
Svëdasø kraðto muziejus, ákurdintas
dar carizmo laikais statytame ir 1986 metais restauruotame buvusios Kunigiðkiø
pradþios mokyklos pastate, ðiø metø vasarà paþymës veiklos 25- metá.
Vietinës reikðmës istorijos paminklobuvusios Kunigiðkiø pradþios mokyklos
- istorinius tyrimus 1978 metais atlikæ
Paminklø konservavimo instituto darbuotojai ir 1980 metais restauravimo
projektà paruoðusi ðio instituto vyr. architektë Þivilë Maèionienë rekomendavo árengti tame pastate muziejø ir atkurti
senosios mokyklos klasës vaizdà.
Taip ir buvo padaryta. Kadangi Svëdasø kraðtas (Anykðèiø rajonas) þymus
garsiais þmonëmis, savo istorine praeitimi, lankytinomis vietomis, dël muziejiniø eksponatø organizatoriams- tuometinio „Lenino keliu“ kolûkio darbuotojams-nereikëjo pernelyg „sukti galvos“.
Nebuvo sunku atkurti ir senàjà klasæ, juolab, kad tuo itin nuoðirdþiai rûpinosi labai ðviesi asmenybë- buvusi Kunigiðkiø
pradþios mokyklos mokinë, Ukmergëje
gyvenusi, daþnai gimtinæ lankydavusi Danutë Ðilinienë. Ji muziejui dovanojo ne
tiktai daug ávairiø senø namø apyvokos
daiktø, bet ir mokymo priemoniø, mokykliniø vadovëliø. Danutë labai stengësi, kad Kunigiðkiø mokykloje- muziejuje
atsirastø senus laikus menantys mokykliniai suolai, tad daug laiko praleido skambindama telefonu á ðalies mokyklas. Ir
kaip skaudu mokytojai bûdavo iðgirsti telefono ragelyje neigiamus atsakymus:
„Ne, tokiø senienø mes nelaikome. Mûsø mokykloje- tik nauji baldai. Senuosius- nuraðëme, sunaikinome, iðmetëme,
sudeginome...“Dþiaugsmu Danutë netvërë, kai suþinojo, kad Ukmergës rajono
Þemaitkiemio pagrindinëje mokykloje
seni mokykliniai suolai iðsaugoti ir sudëti
sandëlyje. Ðios mokyklos direktorius Stasys Misiûnas mielai sutiko Kunigiðkiø muziejui tuos suolus padovanoti....
Kai 1987-øjø metø kovo 5-àjà á Þemaitkiemá atvaþiavo tos dovanos iðveþti
„Lenino keliu“ sunkveþimis ir bûsimojo
muziejaus steigëjai, juos palydëjo ir Danutë Ðilinienë. Iðsaugotus senuosius suolus pakrauti á maðinà padëjo moksleiviai,
tame „procese“ dalyvavo ir mokyklos direktorius S.Misiûnas. Jis geranoriðkai padovanojo dar ir mokyklinæ lentà bei nebenaudojamà spintà. Visa tai vëliau labai tiko naujajame muziejuje. Tiesa, dar
prieð steigiant muziejø, vasarà ûkio mechanizacijos kieme tuos atsiveþtus baldus dar teko nuvalyti, paremontuoti, perdaþyti – tuo pasirûpino kolûkio darbuotojai bei patalkinti prie þemës ûkio darbø atvykæ Kauno politechnikumo moksleiviai.
Muziejaus atidarymo iðkilmës ávyko
1987 metø rugpjûèio 29-àjà bûtent toje
erdvioje buvusios mokyklos atkurtoje klasëje. Visø dþiaugsmui ir nuostabai èia puikavosi ið Þemaitkiemio atgabenti mokykliniai baldai. Be galo tuo dþiaugësi ir muziejaus atidaryme dalyvavusi Danutë Ðilinienë, iðtarusi nuoðirdþius padëkos þodþius visiems tiems, kurie prisidëjo prie
istorinio mokyklos pastato iðsaugojimo
ir muziejaus ákûrimo... ( 2002-aisiais metais iðleistoje savo prisiminimø knygoje
„Gimtieji Kunigiðkiai“ Danutë Ðilinienë
nepamirðo paminëti ir apie senø mokykliniø suolø paieðkas Kunigiðkiø muziejui,
ir apie tai, kad uþ toká geraðirdiðkumà
Þemaitkiemio pagrindinës mokyklos direktorius S.Misiûnas gavo gerokai pylos
ið Ukmergës rajkomo valdþios...)
Atkurtoje Kunigiðkiø pradþios mokyklos klasëje buvo árengta ir muziejinë
ekspozicija, skirta lietuviø literatûros klasikui, visuomenës veikëjui kanauninkui
Juozui Tumui- Vaiþgantui. Ir neatsitiktinai. Juk Tumø Juozukas, eidamas deðimtuosius metus, pradëjo lankyti Kunigiðkiø pradþios mokyklà ir jà sëkmingai per
dvi þiemas uþbaigë. Nors mokytis rusø
kalbos, aritmetikos, istorijos, geografijos
ir kitø dalykø buvo nelengva ( visi dalykai buvo mokomi tiktai rusiðkai), padëjo
gera Juozuko atmintis, pastabumas. Mokytojas rusas sentikis Ivanas Vasilionok
labai didþiavosi Tumø Juozuko gabumais
ir jam bebaigiant mokyklà, iðdavë pagyrimo raðtà. Iðlaikæs Anykðèiuose pradþios
mokyklos baigimo egzaminus, Juozas Tumas 1881 metais ástojo á Dinabarko (dabar Daugpilis) realinæ mokyklà. Kunigið-

kiuose gautas pagyrimo raðtas ðiam kaimo vaikinukui labai daug padëjo...
Juozas Tumas- Vaiþgantas, jau tapæs
kunigu, raðytoju, laikraðtininku, visuomenëje gerai þinomu þmogumi, nepamirðo
savosios mokyklos. Jei tiktai apsilankydavo gimtajame Malaiðiø kaime, visuomet uþsukdavo ir á Kunigiðkius, apsilankydavo mokykloje, pabendraudavo su
mokytojais ir mokiniais. Jis ðelpë vargingiau besilaikanèius vaikus, dovanodavo
savajai mokyklai knygø, mokymo priemoniø...
1930 metais Ðvietimo ministerijos
mënesinis þurnalas „Ðvietimo darbas“(Nr.
8 (131) paskelbë naujienà: „Rokiðkio apskrities Svëdasø valsè. Kunigiðkiø pradþios mokykla, savivaldybei praðant ir
kan. Tumui sutikus, bus vadinama Kuni-

ravausi pas seniausius Kunigiðkiø gyventojus, tai jie ðá tà atsimena ið mokyklos
praeities. Jø atsiminimus imsiuosi tuoj
uþraðinëti...“ Tø paèiø metø spalio 5-àjà
mokytojas J.Jokðas vël raðo Juozui Tumui-Vaiþgantui: „...Prasti pas mane reikalai su mokyklos istorija. Pas kelis asmenis teiravausi tuo reikalu, bet maþa kà
iðgirdau. Tuo tarpu turiu surinkæs kiek
þiniø apie mokytojus (ið J.Meponies ir
K.Baunio), ðtai jie ið eilës kiek pamena:
1.Sakalauskas, 2.Kudriavcovas, 3. Balmonovas, 4.Vasilionok, 5. Kolyðko, 6. Minicki, 7. Harlompoviè, 8. Arsenjev, 9.
Astopkoviè, 10. Þeikas, 11.? 12. Kaèenauskas. Prie ðio mokytojo mokyklos þemëje pasodinta vaisiniø ir paprastø medþiø. 13. Kuzmickis, 14. Greimas ir Butkus. Jiedu buvo karo pradþioje. Tuomet

Buvusiame Kunigiðkiø pradþios mokyklos pastate po restauracijos ásikûrë Svëdasø kraðto muziejus, ðiø metø vasarà paþymësiantis veiklos 25-metá.
giðkiø Vaiþganto vardo pradþios mokykla. Pasinaudodamas ta proga, kan. Tumas uþsakë ið „Spaudos Fondo“ tai mokyklai mokslo priemoniø uþ 800 litø.“
Mokykla Kunigiðkiuose tuomet pasipuoðë nauja didþiule iðraiðkinga iðkaba.
Tokia pat iðkaba, atkurta pagal senas fotografijas, papuoðë ir muziejø. Ir dabar,
kas tik uþsuka á Kunigiðkius, pirmiausia
pamato ne maþytæ muziejaus iðkabà, bet
didþiulæ – mokyklos. Pagal fotografijas
atkurtas ir prieðkario Lietuvos klasës vaizdas. Tai padaryti buvo lengviau, kai buvæs
ðios mokyklos mokinys dabar jau ðviesaus atminimo Aloyzas Kovas atneðë ir
padovanojo muziejui iðsaugotà brangià relikvijà- medinæ Nukryþiuotojo skulptûrà. Ji puoðë klasæ prieðkario laikais, o prasidëjus sovietinei okupacijai tokia „ burþuazinë atgyvena“ buvo nebereikalinga.
Gerbiamas Aloyzas padovanojo muziejui ir kità buvusios Kunigiðkiø mokyklos
relikvijà- metaliná, labai skardþiai skambantá varpelá. Pagal metus, iðspaustus varpelio liejimo metu, galima teigti, kad juo
jau buvo skambinama ir tuo laiku, kai èia
mokësi Tumø Juozukas...
Alytuje gyvenanti pedagogë Nijolë
Muzikevièienë muziejui padovanojo daugybæ nuotraukø, kurias padarë mokytojaudamas Kunigiðkiuose jos tëvas Juozas
Jokðas. Tos nuotraukos, puoðianèios ekspozicijas, yra gyva ir Kunigiðkiø kaimo, ir
Svëdasø valsèiaus, ir Kunigiðkiø pradþios
mokyklos istorija. Garbaus amþiaus vietiniai gyventojai su didele pagarba prisimena ðá mokytojà. Jis, kilæs ið Vilkaviðkio apskrities, baigæs gimtajame kraðte,
Pilviðkiuose,mokytojø kursus, nuo 1929øjø metø dirbo Kunigiðkiuose. Èia buvo
ne tiktai mokytojas, bet ir fotografas, aktyvus Ðauliø organizacijos narys, jaunøjø
ûkininkø ratelio vadovas, nuoðirdus patarëjas kaimo þmonëms ávairiausiais gyvenimo klausimais. Ðis mokytojas susiraðinëjo su Vaiþgantu, o kai raðytojas parvaþiuodavo namo, bûtinai susitikdavo ir
pasiðnekuèiuodavo „akis á aká“.
Vilniaus universiteto Mokslinës bibliotekos rankraðèiø skyriuje saugomi keli
Kunigiðkiø pradþios mokyklos vedëjo
Juozo Jokðo laiðkai Vaiþgantui. Raðytojo
paskatintas rinkti mokyklos istorijà, mokytojas J. Jokðas sutiko ir 1930 metø rugsëjo 3 d. apie tai paraðë: „...Á kvietimà
rinkti mokyklos medþiagà mielai sutinku
ir tuoj imsiuosi darbo. Mokykloje ið rusø
laikø jokios knygelës nei raðtelio nëra likæ, kaip sako gyventojai, viskas þuvo karo audrose. Jau pirmiau ðiuo reikalu tei-

mokykla buvo dviejø komplektø. 15.
Mickevièius, 16. Banys, 17. Pliupelis ir
18. J.Jokðas.... Seniau rusø laikais mokyklà lankë vaikai ið viso tø laikø valsèiaus. Bûdavo 50-100 mokiniø. Mokydavo rusø k., aritmetikos, dailyraðèio, kiek
rusø istorijos, geografijos ir dainavimo.
Dabar mokyklà vaikai lanko ið Kunigiðkiø, Gykiø, Malaiðiø, Gudoniø, keli ið
Jodoniø, Vaitkûnø ir kt. Mokomës gimtosios kalbos, tikybos, skaièiavimo, kraðto mokslo, istorijos, geografijos, gamtos,
pieðimo, dailyraðèio, rankø darbo, mankðtybos ir dainavimo. Jau keturi metai prie
mokyklos vakarais veikia þemës ûkio klasë.
Èia baigæ pradþios mokyklà mokiniai
mokosi þemës ûkio mokslø: þemdirbystës, gyvulininkystës, darþininkystës, sodininkystës, bitininkystës, kooperacijos,
sàskaitybos, kitø ûkininkams þinotinø dalykø.“ Toliau laiðke raðoma, kad 1930 m.
spalio 1 d. mokykloje mokësi 15 berniukø ir 15 mergaièiø, lapkrièio 3 d. atëjo ir
daugiau gudresniø mokiniø...
Neþinia, ar Kunigiðkiø mokyklos istorija buvo pilnai surinkta, nes jau 1931
metø kovo 22 d. J. Jokðas kreipësi á Vaiþgantà laiðku, praðydamas já uþtarti, nes já ið
tos mokyklos veja... Tikriausiai, raðytojas
mokytojà uþtarë, kadangi Kunigiðkiuose
J.Jokðas liko ilgesniam laikui... (Taèiau
mokyklos istorijos, uþraðytos ðio ar kito
kurio nors mokytojo, neteko matyti...)
Vilniaus universiteto bibliotekos rankraðèiø skyriuje yra saugomos ir Kunigiðkiø pradþios mokyklos vedëjo Juozo Jokðo raðytos padëkos Juozui Tumui-Vaiþgantui uþ ávairias dovanas (vaizdines priemones, knygas), pateikiami ir tø dovanø sàraðai (ávardinta net 398 knygos)...
Kai 1933 metø balandþio mënesá Vaiþgantas mirë, mokytojo J.Jokðo suburti pradþios mokyklos mokiniai ið Kunigiðkiø atëjæ á Malaiðius Tumø sodybos vietoje pasodino àþuoliukà, klevø, liepø, árengë gëlynà. Tie iðlakûs, aukðtaûgiai medþiai ir
dabar juosia Tumø sodybvietæ, o didþiulio
àþuolo pavësyje stovi skulptoriaus Bernardo Buèo sukurtas paminklas Vaiþgantui...
Ádomi detalë: tais paèiais 1933 -iaisiais metais, kai mirë Vaiþgantas, Juozo
ir Malvinos Jokðø ðeimoje gimë dukra Nijolë (lapkrièio mënesá). Bûtent tos Nijolës Jokðaitës-Muzikevièienës dëka muziejus turi daugybæ mokytojo Juozo Jokðo
darytø nuotraukø, dukra ne kartà siuntë
prisiminimus apie savo tëvo darbà Kunigiðkiuose ir kitur.
Ið Kunigiðkiø J.Jokðas turëjo iðsikelti 1940- aisiais metais. Tuomet jam teko

Muziejuje buvo atkurtas ir senosios klasës vaizdas.
mokytojauti Vaduvø ir Svodiðkio pradinëse mokyklose (Rokiðkio apskrities Skapiðkio ir Obeliø valsèiuose), dirbti Rokiðkio pirmosios pradinës mokyklos vedëju.
1950-1953 metais darbavosi Rokiðkio rajono liaudies ðvietimo skyriuje mokyklø
inspektoriumi, Rokiðkio rajono kultûrosðvietimo skyriaus vedëju, Rokiðkio rajono Rageliø septynmetës mokyklos mokytoju. Nuo 1957-øjø iki iðëjimo á pensijà
mokytojavo Vilkaviðkio rajono Pilviðkiø
vidurinëje mokykloje...
Uþ nuoðirdø darbà, aktyvià visuomeninæ veiklà Juozas Jokðas prieðkario metais buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybës 10- meèio medaliu ir IV laipsnio
Gedimino ordinu. Sovietmeèiu „smetoninis“ mokytojas apdovanojimø nesusilaukë...
Ið muziejuje saugomø mokytojo dukros Nijolës Muzikevièienës laiðkø, uþraðytø prisiminimø, o taip pat ið Detroite
(JAV) gyvenusio mokytojo brolio Kosto
Jokðos atsiøstø atsiminimø galima susidaryti nuomonæ, kad Juozas Jokðas buvo
atsidavæs savo profesijai, neásivaizdavo savo gyvenimo be vaikø, mokyklos. Mokytojo profesijai pasiðventæs idealistas visur,
kur tiktai mokytojavo, tapdavo sodieèiø
draugu ir patarëju. Kad ir kaip bûdavo
sunku- jis neaimanuodavo, nesiskøsdavo,
o kantriai neðdavo savo „kryþelá“. Keletà
metø jis kantriai, su didele meile, iki pat
jos gyvenimo saulëlydþio, slaugë paralyþuotà savo þmonà Malvinà...
Kunigiðkiø kaime veikianèiame muziejuje sukaupta daug medþiagos ir apie
kità buvusá ðios mokyklos mokytojà- Juliø Greimà. Jam mokytojauti Kunigiðkiuose teko net du kartus. Pirmà kartà
Veiveriø mokytojø seminarijos auklëtinis
Julius Greimas Kunigiðkiø pradþios mokykloje mokytojavo 1913- 1915 metais.
Taèiau, vykstant Pirmajam pasauliniam
karui, Greimø ðeima evakuojama á Rusijà, kur mokytojas nukreipiamas darbui á
lietuviø pabëgëliø stovyklà Tuloje. Èia,
Tuloje, 1917 metø kovo 9 dienà Juliaus
ir Konstancijos Greimø ðeimoje gimë sûnus, kurá tëvai pavadino Algirdu Juliumi.
Tuomet dar niekas net nesvajojo, kad ið
ðio berniuko iðaugs pasaulinio garso mokslininkas, semiotikos mokslo kûrëjas, lietuviø mitologijos tyrinëtojas, lingvistas,
eseistas, á daugelio pasaulio kalbø iðleistø
mokslo veikalø autorius profesorius Algirdas Julius Greimas…
1918 metø vasarà Greimø ðeima su
dviem maþameèiais vaikais- septynmete
Graþina ir vieneriø metukø Algirdu Juliumi gráþo á Lietuvà. Mokytojui Juliui
Greimui vël buvo leista mokytojauti Kunigiðkiuose. Kaip ir anksèiau, mokytojas
su ðeima apsigyveno mokyklos pastate, kur
buvo árengtas butas. Bûtent Kunigiðkiai
ir ði mokykla buvo pirmoji bûsimojo
mokslininko prof. Algirdo Juliaus Greimo gyvenamoji vieta Lietuvoje.
Na, o mokytojas Julius Greimas
Kunigiðkiuose ilgai neuþsibuvo- tiktai vienerius mokslo metus. Toliau jo gyvenimo
ir pedagoginës veiklos kelias nuvingiavo á
Kupiðká, kur teko mokytojauti, o Ðiauliuose, Marijampolëje, Prienuose teko dar
dirbti ir mokyklø inspektoriumi. Buvæs
Kunigiðkiø pradþios mokyklos mokytojas Julius Greimas 1934 metais tampa paskutiniuoju nepriklausomos tarpukario
Lietuvos burmistru Prienuose ir tas pareigas eina iki 1940-øjø metø, iki sovietinës okupacijos. 1941-øjø birþelio 14-àjà
Julius ir Konstancija Greimai iðtremti á
Sibirà. Pakelyje sutuoktiniai buvo iðskirti. Konstancija buvo nutremta á Altajaus
kraðtà, ið kur po septyneriø metø tremties pabëgo á Lietuvà. Èia buvo sugauta,
kalinama ir vël iðtremta atgal á Altajaus
kraðtà. Po Stalino mirties sugráþo á Lietuvà, kur po poros laisvës metø (1956 m.)
mirë. Mokytojo ir burmistro Juliaus Greimo tremties vieta buvo Reðiotø lageris
Krasnojarsko kraðte. 1942 m. sausio 23ioji- paskutinë jo gyvenimo diena. Tà-

dien lageryje jo kaip „liaudies prieðo“,
„burþuazinio nacionalisto“ byla buvo
nutraukta, nes „kaltininko“ nebebuvo
tarp gyvøjø. Jo mirties aplinkybes ir palaidojimo vietà gaubia paslaptis. Lietuvos patrioto Juliaus Greimo palaikai ið
tariamos palaidojimo vietos buvo parveþti á Lietuvà ir palaidoti Kauno Petraðiûnø kapinëse ðeimos kape drauge su
Paryþiuje 1992 metø vasario 27 d. mirusiu sûnumi prof. Algirdu Juliumi Greimu.
2009 metø geguþës 23-iàjà Svëdasø
kraðto muziejuje Kunigiðkiuose, tame
kambaryje, kuris buvo tapæs pirmàja þymaus mokslininko prof. Algirdo Juliaus
Greimo gyvenamàja vieta Lietuvoje, buvo atidengta ir paðventinta atminimo
lenta, skirta þymiems buvusiems Kunigiðkiø pradþios mokyklos mokiniams ir
mokytojams. Ta proga buvo atidaryta
unikali, daugelá pasaulio miestø ir Lietuvos vietoviø apkeliavusi paroda „Algirdo Greimo vaikystë“, parengta prof.,
dr. Rimtauto Kaðponio. Atminimo lenta áamþino Kunigiðkiø pradþios mokyklos buvusius mokinius lietuviø literatûros klasikà, visuomenës veikëjà kanauninkà Juozà Tumà- Vaiþgantà, iðeivijos
raðytojà Alæ Rûtà (Elenà Nakaitæ- Arbienæ), akvarelës meistrà Kajetonà Sklëriø, architektà Broniø Kazlauskà, literatæ vienà ið ðio muziejaus steigëjø Danutæ Ðilinienæ ir kitus þymius kraðtieèius. Nepamirðti ir mokytojai Juozas
Jokðas, Julius Greimas, Antanas Pliupelis. Ir apie A.Pliupelá muziejuje yra
sukaupta nemaþai ávairios informacijos.
Èia deramà vietà uþima ir jo artimøjø
iðsaugoto 1930 metø rugpjûèio 10 diena datuojamo mokytojo rankraðèio
„Mano gyvenimo knygos lapai“kopija.
„Tai buvo lietuvis, paskyræs savo gyvenimà þmoniø ðvietimui. Jis sugebëjo dalyti savo þinias, patyrimà ir ðirdies ðilumà
visiems, su kuriais dirbo, bendravo ir ypaè
savo mokiniams. Daugelis buvusio Svëdasø valsèiaus Butënø ir Kunigiðkiø kaimø þmoniø, buvusiø jo mokiniø, daþnai
prisimena savo mokytojà, padëjusá jiems
pasirinkti teisingà gyvenimo ir mokslo kelià...A. Pliupelis nuolatos rûpinosi Lietuvos ðvietimo aktualijomis. Dirbdamas
Kunigiðkiø mokyklos vedëju, A.Pliupelis
rûpinosi ne tik mokykla, bet ir apylinkës
þmoniø ðvietimu. Mokykloje vykdavo paskaitos ávairiomis temomis: ðvietimo, kultûros ir þemës ûkio tobulinimo klausimais, buvo organizuojami jaunimo renginiai...Þavëjosi Vaiþganto kûryba, ypaè
„Pragiedruliuose“ vaizduojamomis lietuviø tautinio atgimimo ir iðsivadavimo idëjomis, dël to jis tapo dideliu savo tëvynës
patriotu...“- raðë laikraðtyje „XXI amþius“
straipsnyje „Gyvenimà paskyræs þmoniø
ðvietimui“ 1999 metø kovo 1 d. dabar
jau ðviesaus atminimo kraðtietis mokslininkas doc., dr. Feliksas Staniulis.
Muziejuje yra renkama, kaupiama
medþiaga ir apie kitus Kunigiðkiø pradþios mokykloje mokytojavusius þmones.
Muziejaus lankytojai, kurie vienaip ar kitaip yra susijæ su Kunigiðkiais, mielai dalijasi savo prisiminimais, ne kartà yra dovanojæ vaikystës ir jaunystës laikø fotografijø, ypaè su didele nostalgija jie mena
mokykloje praleistas dienas. Daug prisiminimø apie savo vaikystæ, mokymàsi
Kunigiðkiø pradþios mokykloje ir pirmuosius mokytojus yra uþraðiusi ir dovanojusi muziejui Danutë Ðilinienë. Paskutinieji
jos prisiminimai muziejø pasiekë prieð pat
Danutës mirtá ( Anapilin ji iðëjo 2010
metø vasará)...
Ðis kraðtotyrinis darbas bus tæsiamas
ir ateityje. Juk pats gyvenimas ápareigoja
prisiminti Kunigiðkiø pradþios mokyklos istorijà ir èia dirbusius mokytojus.
Vien dël to, kad muziejus ákurdintas ne
ðiaip sau kokiame pastate, o buvusioje
mokykloje ir kad èia atkurta senoji klasë...
Vytautas BAGDONAS
Autoriaus nuotr.

