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Leidinio „Iš Panevėžio praeities: 
švietimo istorijos puslapiai“ viršelis

Panevėžio 
švietimo 
istorijos 
puslapiai
Silvija KRASKAUSKIENĖ

Panevėžio kraštotyros muziejus nuo 1998 m. rengia kasme-
tines mokslines konferencijas „Iš Panevėžio praeities“. Tai 

tęstinis išliekamąją mokslinę ir kultūrinę vertę turintis projektas, 
skirtas Panevėžio miesto ir regiono kultūros istorijos tyrimams, 
jų pateikimui bei sklaidai. Visi pranešimai specialiai rengiami 
šiai konferencijai, juos skaito profesionalūs istorijos tyrėjai, ty-
rimų centrų darbuotojai, dažnai geriausi savo srities specialistai 
Lietuvoje. Konferencijos tapo autoritetingu reiškiniu ir susilaukia 
aukštų įvertinimų iš mokslo institucijų istorijos specialistų bei 
klausytojų. Konferencijų lygį parodo tai, kad jose skaitytų pra-
nešimų publikacijos įtraukiamos į tarptautinę mokslinę duomenų 
bazę „Lituanistika“.   

Per minėtą dešimtmetį įvyko konferencijos, skirtos regiono 
priešistorei, Panevėžio bažnyčioms, savivaldos raidai, fotografi-
jos paveldui ir kitos. Iki 2003 m. buvo spausdinamos pranešimų 
tezės, o nuo 2004 m. konferencijų medžiaga išleidžiama atskiru 
leidiniu. Leidiniai visuomet nemokamai išplatinami miesto švieti-
mo įstaigoms ir bibliotekoms, todėl tyrinėjimų medžiaga tampa 
prieinama plačiajai visuomenei.

2008 m. konferencijos tema „Iš Panevėžio praeities: švietimo 
istorijos puslapiai“ apėmė labai platų kultūros istorijos barą – 
švietimą. Švietimo istorija, plačiau tyrinėta tarybiniais metais, 
buvo dalinai iškreipta dėl ideologinio požiūrio, ypač tendencingai 
žiūrėta į bažnyčios vaidmenį, todėl ši sritis reikalauja naujo, šiuo-
laikiško įvertinimo. Konferencijoje nagrinėtos vidurinio mokslo, 
muzikinio švietimo raidos problemos, visuomenės požiūris į 
švietimą įvairiais istoriniais laikotarpiais. 

Projekto, skirto švietimo istorijai partneris – Panevėžio Juozo 
Balčikonio gimnazija, savo veiklos pradžią skaičiuojanti nuo 1727 
m. pijorų vienuolių įkurtos kolegijos. Ši įstaiga – viena seniausių 
vidurinių mokyklų Lietuvoje, suvaidinusi svarbų vaidmenį švie-
timo ir kultūros istorijoje. Gimnazijoje veikia muziejus, kuriame 
eksponuojami sukaupti vertingi rinkiniai.

Pirmojo konferencijos pranešimo „Panevėžio pijorų mokykla 
XIX a. pirmoje pusėje“ autoriai – fizikas, gamtos mokslų dakta-
ras, etnologas, mokslo istorikas, VPU profesorius, Etninės globos 
tarybos pirmininkas Libertas Klimka ir Teorinės fizikos ir astro-
nomijos instituto vyresnioji mokslinė darbuotoja Rasa Kivilšienė. 
Pranešime buvo apžvelgta pijorų ordino veikla Lietuvoje. Plačiai 
panagrinėta Panevėžio pijorų mokyklos pedagogų kvalifikacija, 
mokymo turinys ir jo lygis bei materialinė bazė. 

Pijorų mokykloje mokymas vyko pagal bendrą mokyklų pro-
gramą bei Edukacinės komisijos parengtus nuostatus. Akcentuo-
jama gamtos ir tiksliųjų mokslų svarba, žinių taikymas praktikoje. 
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Pages of Panevėžys Education History
Silvija KRASKAUSKIENĖ

The publication presents scientific conference titled “From 
the Past of Panevėžys: Pages of Education History“ arranged 
by the Panevėžys Local Lore Museum and held in 2008. The 
Conference analysed the problems of secondary education, 
development of musical education, approaches of the public 
towards education at different historical periods. The partner 
of the event - Panevėžys Juozas Balčikonis Gymnasium, their 
counting the start of its activities since 1727 when the Pia-
rists’ monks founded a college. 
Panevėžys Local Lore Museum annual scientific conference 
“From the Past of Panevėžys“ arranged since 1998.  That 
is a continuous project which has persistent scientific and 
cultural value, devoted to investigations of the Panevėžys 
town and region culture history, their presentation as well as 
dissemination. A decade ago a conference was held, devoted 
to the prehistory of the region, Panevėžys churches, develo-
pment of self-governance, photography heritage and other. 
Since 2004 the materials of conferences are being published 
as a separate edition. 

XIX a. pradžioje mokinių skaičius buvo labai nepastovus ir keitėsi 
priklausomai nuo miestą ir kraštą ištinkančių nelaimių: mažiau-
siai mokinių buvo 1817 m. – 17, daugiausia 1819 m. – 158. 
1921 m. mokyklų vizitatorių raportuose pažymėta, kad mokyto-
jas J. Mošinskis pagal Vilniaus universiteto profesoriaus J. Lele-
velio papildytą T. Vargos istorijos vadovėlį kaip atskirą discipliną 
dėstė Lietuvos istoriją. Algebros buvo mokoma pagal VU profe-
soriaus Jono Sniadeckio vadovėlį, gamtos istorijos – pagal VU 
profesoriaus, kunigo pijoro Stanislovo Bonifaco Jundzilo darbus. 
Tai rodo didėjančią Vilniaus universiteto įtaką bei mokytojų kva-
lifikacijos lygį. 
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Panaikinus pijorų ordiną, mokykla buvo reorganizuota į apskri-
ties bajorų mokyklą ir realinę gimnaziją. 

Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos skyriaus doktorantė 
Olga Mastianica nagrinėjo mergaičių švietimo Panevėžyje XIX a. 
vid.–XX a. pr. temą. Pranešėja pažymėjo, kad XIX a. pradžioje 
bajorų bei iš dalies miestiečių dukterys lavinosi mokyklose prie 
moterų vienuolynų bei privačiuose pensionuose, kurie atitiko dvi-
klases pradines mokyklas. 

Pirmasis privatus ketu-
rių klasių mergaičių pen-
sionas Panevėžyje buvo 
įkurtas 1841 m. Jo įkūrėja 
Joana Michnevič turėjo 
gana aukštą išsilavinimą, 
nes tais pat metais Kėdai-
nių gimnazijoje buvo išlai-
kiusi egzaminus mokytojo 
teisėms gauti.

Didėjant visuomenės 
poreikiui, 1843 m. Pauli-
na Dirmont gavo leidimą 
įsteigti 3 klasių mergaičių 
pensioną. Mokslas pensi-
onuose jų steigimo pra-
džioje buvo brangus, todėl 
prieinamas tik bajorų luo-
mo mergaitėms. Vėliau, 
augant besimokančiųjų 
skaičiui, mokestis buvo 
mažinamas, ir turtinges-
nių miestiečių dukterys gavo galimybę lavintis. Pensionuose 
mokyta katekizmo, lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbų, ari-
tmetikos, geografijos, gamtos, istorijos, daržininkystės, amatų, 
muzikos, šokių, dainavimo. 

Po 1863–1864 m. sukilimo numalšinimo Rusijos valdžios nu-
rodymu pensionai Panevėžyje buvo uždaryti. 1867 m. įsteigtas 
valdiškas 3 klasių pensionas su mokomąja rusų kalba.

1907 m. Panevėžio miesto dūma gavo leidimą atidaryti pri-
vačią aukštesniąją mergaičių mokyklą, kuri 1908 m. Švietimo 
ministerijos buvo reorganizuota į Valstybinę mergaičių gimnaziją. 
Dėstomoji kalba – rusų. Kasmet mokykloje mokėsi daugiau nei 
100 mergaičių. Didelis dėmesys skiriamas profesiniam parengi-
mui. Mokymo lygis buvo gana aukštas.

Amžių sandūroje Panevėžyje veikė M. Rubinštein vadovaujama 
mergaičių žydžių mokykla, atitikusi progimnazijos lygį.

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astrams-
kas pranešime „Vidurinių mokyklų atidarymas Panevėžyje: mies-
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to bendruomenės požiūris“ nagrinėjo, kaip Panevėžio realinės 
mokyklos ir Mergaičių gimnazijos įkūrimas veikė bendruomenės 
sąmonę, atskleidė jos požiūrį į vertybes, santykį su carine val-
džia. Abiejų institucijų steigimą inicijavo ir konkretų darbą atliko 
Panevėžio miesto savivaldybė bei Panevėžio apskrities bajorų 
organizacija. Visuomenės progresą rodo 1879 m. kilusi iniciaty-
va steigti Panevėžyje realinę mokyklą. Tarp apskrities dvarininkų 
imtos rinkti lėšos mokyklos statybai. Nemažą pradinę piniginę 

pašalpą ir sklypą skyrė 
miesto savivaldybė, kuri 
parodė iniciatyvą Pane-
vėžyje įsteigti mergaičių 
gimnaziją. Savivaldybė 
ir vietos dvarininkija 
siekė veikti mokymo 
programų sudarymą, 
mokytojų parinkimą, 
mokyklos valdymą: 
įvesti lenkų, lietuvių, 
hebrajų kalbų bei isto-
rijos dėstymą, demo-
kratizuoti mokyklą ma-
žinant carinės valdžios 
įtaką, sudaryti geresnes 
mokymosi sąlygas. Tai 
buvo pagrįsta pažadu 
kasmet skirti stambias 
pinigų sumas mokyklos 
išlaikymui. 1907 m. 
rugsėjo 20 d. įsteigtos 
mergaičių gimnazijos 

demokratinių idėjų išlaikymą sužlugdė carinė valdžia, ją pavertusi 
valstybine. Mokyklos iniciatoriai atsisakė savo pažado finansuoti 
jos išlaikymą. 

Miesto savivaldybės ir dvarininkų bei bajorų iniciatyvos pasiek-
davo pažangių rezultatų keliant visuomenės pažangą bei nacio-
nalinius tikslus.

Pranešimą tema „Kova dėl lietuviškos mokyklos Panevėžyje XX 
a. pradžioje“ skaitė Juozas Brazauskas, Panevėžio Kazimiero Pal-
taroko gimnazijos mokytojas ekspertas. Pranešimo tikslas – iš-
analizuoti Panevėžio situaciją kovojant dėl lietuviškos mokyklos. 
Iki 1905 m. pagal 1863 m. balandžio 1 d. priimtas gubernijų 
liaudies mokyklų laikinąsias taisykles ypač buvo rusinamos pra-
dinės mokyklos, turėjusios tapti pagrindiniu nutautinimo įrankiu. 
1905 m. Lietuvoje nelegaliai buvo įsteigta Mokytojų sąjunga, 
įvyko pirmasis suvažiavimas, kurio rezoliucijoje numatyta, kad 
mokyklose, kur kalbama lietuviškai, turi būti dėstoma lietuvių kal-
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Bendras konferencijos vaizdas. J. Baliūno nuotr.

Pranešimą skaito dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Mykolo Riomerio univer-
siteto profesorė. J. Baliūno nuotr.
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panaikinta policijos priežiūra. Lietuviškų mokyklų steigimui pa-
sitarnavo įvairios katalikiškos draugijos. 1906 m. prie Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios buvusioje prieglaudoje prdėjo veikti katalikų 
labdarių draugijos vienklasė pradinė mokykla, kurią kuravo Jonas 
Jablonskis. Jam išvykus, dirbti pakviestas Matas Grigonis. 

Ypatingą vaidmenį Panevėžyje atliko „Saulės“ draugija. „Sau-
lės“ švietimo draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkas Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios klebonas, kun. Juozapas Stakauskas globojo 
lietuviškas mokyklas, kartu su seserimi Salomėja Stakauskai-
te įsteigė slaptus mokytojų kursus merginoms, norinčios tapti 
kaimo mokytojomis. 1912 m. „Saulės“ draugija atidarė dviklasę 
lietuvių mergaičių ir vienaklasią mišrią, o vėliau dar vieną pradinę 
mokyklą. 

Nuslopinus 1905–1907 m. revoliuciją Rusijoje, lietuvių kalbos 
dėstymas mokyklose buvo labai apribotas: iš 15 legalių Panevėžio 
pradžios mokyklų lietuvių kalbos buvo mokoma tik keturiose.

Mykolo Riomerio universiteto profesorė, dr. Rita Aleknaitė-Bie-
liauskienė perskaitė pranešimą „Panevėžio muzikos mokytojų 
veiklos teorinio diskurso fragmentas“. Pranešime nagrinėtos įvai-
riose Panevėžio mokyklose dirbusių ryškiausių muzikos mokytojų 
misija, veiklos kryptys, uždaviniai XIX a. antroje ir XX a. pirmoje 
pusėse. Istoriniame kontekste pateikti daugiatautės miesto ben-
druomenės tautinio mentaliteto ugdymo muzikos menu (daina) 
ypatumai. Amžių sandūroje miesto bendruomenės ir mokinių tau-
tiniam nusiteikimui didelės įtakos turėjo lietuviškų dainų mokymas. 
Slaptų mokyklų daraktoriai perrašinėdami platino A. Vienažindžio, 
A. Strazdo ir kitų autorių tekstus. Didelės įtakos turėjo kultūros 
draugijų veikla. 1872 m. caro potvarkiu atidarytoje Panevėžio mo-
kytojų seminarijoje daug dėmesio buvo skiriama giedojimui, 1882 
m. pradėjusioje veikti realinėje mokykloje veikė choras. 1892 m. 
Kaune J. Naujalio įsteigtoje vargonininkų mokykloje mokėsi Pa-
nevėžio kultūrai nusipelnę žmonės: V. Paulauskas, A. Marijošius, 
J. Rajeckas, K. Jovaiša. Lietuvių vargonininkai organizavo chorus, 
kuriuose mokė žmones ne tik giedoti, bet ir dainuoti lietuviškas 
dainas. XX a. pradžioje buvo organizuojami lietuviški vakarai.

Reikšmingą vaidmenį stiprinant tautinį mentalitetą Panevėžyje 
suvaidino „Dainos“ ir nuo 1906 m. iki 1932 m. veikusi Panevėžio 
dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“, kurių veikloje aktyviai 
dalyvavo mokytojai-chorvedžiai.

Konferenciją baigė Juozo Balčikonio gimnazijos muziejaus va-
dovas, buvęs ilgametis mokyklos direktorius Vytautas Baliūnas. 
Jo iniciatyva iš mokyklos muziejaus fonduose sukauptų rinkinių 
buvo parengta ir Panevėžio kraštotyros muziejuje eksponuojama 
paroda, skirta mokyklos įkūrimo 280-mečiui. V. Baliūnas perskai-
tė pranešimą „Juozo Balčikonio gimnazijos (buv. pijorų kolegijos, 
bajorų, realinės mokyklos) mokytojai bei mokiniai sukilimų ir karų 
verpetuose“. 1727 m. įkurta vienuolių pijorų mokykla, buvusi už-
daryta po 1831 m. ir 1863 m. sukilimų, keitusi pavadinimus ir 
mokymo turinį, tik 1915 m. spalio 1 d. tapo pirmąja šalyje lietu-
viška gimnazija. Mokyklą garsinę mokytojai bei mokiniai patyrė 
sukilimus, karus bei okupacijas, ir visada buvo aktyvūs įvykių 
dalyviai. Ypač daug netekčių buvo patirta dalyvaujant kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920 m., dėl 1940 m. okupa-
cijos. Mokykla, nuėjusi sudėtingą kelią, buvo šviesulys Panevėžio 
krašte ir paliko pėdsakus Lietuvos švietimo bei pasipriešinimo 
kovų istorijoje. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, J. Balčikonio vidurinė mo-
kykla pirmoji šalyje 1992 m. susigrąžino gimnazijos statusą.    
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Pradėtas leisti 
muziejininko 
Juozo 
Mickevičiaus 
rašytinis 
palikimas
Danguolė ŽELVYTĖ

2008 m. lapkričio mėnesio pra-
džioje pasirodė pirmoji mu-

ziejininko J. Mickevičiaus darbų, saugomų 
Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archy-
vuose, knyga – „Tėvų ir protėvių žemė“ 
(sud. Danutė Mukienė). J. Mickevičiaus 
rašytinio palikimo tyrinėjimo darbus, pir-
mosios knygos parengimo spaudai ir išlei-
dimo projektą 2008 m. rėmė Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija 
bei Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija. 

Vienas iškiliausių XX a. Lietuvos muziejininkų Juozas Micke-
vičius (1900–1984) gimtąjį žemaičių kraštą pradėjo tyrinėti, 

senųjų žmonių pasakojimus užrašinėti, fiksuoti praeitin kasdien 
vis sparčiau nueinantį kultūros paveldą dar mokydamasis Telšių 
gimnazijoje. Tuo darbu jis užsiėmė iki paskutiniųjų savo gyve-
nimo dienų – skubėdamas užbaigti tai, kas pradėta, rašė net ir 
gulėdamas ligoninėje, likus kelioms dienoms iki mirties. Per savo 
gyvenimą J. Mickevičius sukaupė didžiulį rašytinį palikimą, deja, 
esant gyvam, nebuvo išleista nė viena jo knyga. 

Mirus J. Mickevičiui, jo giminių valia tai, ką jis buvo sukaupęs, 
išsivežė ir į savo fondus įtraukė Kretingos muziejus, Žemaičių 
muziejus „Alka“ bei Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sky-
rius. Po to – vos ne dešimtmetį trukusi tyla. Ją nutraukė J. Mic-
kevičiaus gimtojo Plungės krašto žmonės ir Kretingos muzie-
jaus, kuriam jis apie 15 metų vadovavo, darbuotojai. 1996 m. 
Žemaitijos nacionalinio parko etnologė Aldona Kuprelytė, vado-
vaujama J. Mickevičiaus kraštiečio ir bičiulio prof. Vacio Miliaus 
(1926–2005), Vilniaus universitete apgynė baigiamąjį diplominį 
darbą „Juozas Mickevičius ir jo palikimas Kretingos muziejuje“. 

�


