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as ba, tikybą turi dėstyti kunigai, mokytojai renkami pačių žmonių, 
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“. 
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Kretingos muziejininkai, 2000-aisiais, minėdami J. Mickevičiaus 
100- ąsias gimimo metines, išleido knygelę „Istorikui ir muzieji-
ninkui Juozui Mickevičiui – 100“, kurioje išspausdintas šio muzie-
jaus darbuotojo, istoriko, archeologo Juliaus Kanarsko parengtas 
šiame muziejuje saugomų J. Mickevičiaus darbų aprašas, spau-
doje paskelbtų publikacijų bibliografija ir dalis J. Mickevičiaus 
darbo apie gimtąją Pamedžių sodybą. Laikui bėgant keletas J. 
Mickevičiaus rašinių, pagal juos parengtų publikacijų pasirodė 
Žemaitijos nacionalinio parko periodiniame leidinyje „Šventorkal-
nis“, kultūros, švietimo žurnale „Žemaičių žemė“, Plungės rajono 
laikraščiuose. Tačiau tik tiek. Tuo tarpu įvairių Lietuvos muziejų, 
bibliotekų fonduose, archyvuose daugelis J. Mickevičiaus su-
rinktos medžiagos bylų, kurioms jau po 25, 30, 40 ir daugiau 
metų, toliau gulėjo visuomenei nežinomos ir mažai kieno judi-
namos. Ištyrinėti, susisteminti šį palikimą, vertingiausią jo dalį 
parengti spaudai ir išleisti 2008 m. ėmėsi VO „Regionų kultūrinių 
iniciatyvų centras“ (vad. Lietuvos dailės muziejaus Skaitmeninių 
leidinių centro vedėja Danutė Mukienė), bendradarbiaudamas 
su Žemaičių muziejumi „Alka“ ir Kretingos muziejumi. Patirties 

Publication of Museum Staff Juozas Mickevičius Written 
Heritage
Danguolė ŽELVYTĖ

In the beginning of November 2008 appeared book – “The 
Land of Parents and Ancestors“, the first one by Juozas 
Mickevičius (1900–1984), one of the most outstanding 20th 
century Lithuanian museum staff written heritage, preserved 
in museums of Lithuania in libraries and archives, 
As early as studying at gymnasium, J. Mickevičius has 
started to investigate the native Samoggitian land, to write 
down the narrations of elderly persons, make records of the 
cultural heritage, which increasingly speeds into the oblivion 
of the past. During his lifetime J. Mickevičius has collected 
an enormous written heritage, unfortunately, not a single 
book was published while he was alive. Following the death 
of J. Mickevičius, the will of his relatives was to take his col-
lections to Kretinga Museum and Žemaičiai Museum “Alka“ 
as well as the Ethnology department of History Institute of 
Lithuania to be included into their funds.
J. Mickevičiaus written heritage investigations are being 
carried out by the Regional Cultural Initiatives Centre, with 
helpful hand of the Šiauliai “Aušra“ museum, the Ethnology 
department of History Institute of Lithuania, Lithuania’s Na-
tional Martynas Mažvydas Library staff. 
The project of the preparation and publication of the first 
book in 2008 was supported by Commission of Lithuanistic 
tradition and making the heritage meaningful as well as the 
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. 

šioje srityje centras jau turėjo – 2006–2008 m. ši organizacija, 
bendradarbiaudama su Žemaičių muziejumi „Alka“, susistemino, 
spaudai parengė ir dviem knygomis išleido iškilaus XX a. II pusės 
archeologo, muziejininko Vito Valatkos (1927–1977) rašytinį pa-
likimą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, o 2008 m. – ištyri-
nėjo, spaudai parengė ir atskira knyga išleido aktyvaus Žemaičių 
rašytojų sambūrio (1936–1945) nario, dramaturgo, aktoriaus ir 
režisieriaus, vieno iš Klaipėdos dramos teatro ir Telšių Žemaitės 
teatro kūrėjų Petro Gintalo (1908–1971) rašytinį palikimą, kurio 
didžioji dalis saugoma Lietuvių literatūros ir meno archyve.

Pradėjus J. Mickevičiaus rašytinio palikimo tyrinėjimus, VO 
„Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ į talką atėjo ir Šiaulių „Auš-
ros“ muziejaus, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus, 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai. 

*** 

Juozas Mickevičius gimė 1900 m. lapkričio 10 d. Plungės 
rajono Platelių apylinkės Mačiukių kaimo Pamedžių vienkie-

myje. Save jis kildino iš garbingos bajorų Mickevičių giminės, iš 
kurios kilęs ir poetas Adomas Mickevičius (dar gyvas būdamas 
J. Mickevičius archyvuose rinko ir tuos faktus patvirtinančius do-
kumentus). Baigęs Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, kur įgijo 
istoriko specialybę, kurį laiką mokytojavo Šilalės rajone, dėstė 
Telšių kunigų seminarijoje, dirbo Žemaičių muziejuje „Alka“. Po 
Antrojo pasaulinio karo buvo ištremtas į Sibirą (anot jo paties už 
tai, kad buvo dėstęs kunigų seminarijoje). Atlaikęs ir šaltį, ir badą, 
sugrįžo į Lietuvą ir 1956 m. tapo Kretingos muziejaus moksliniu 
bendradarbiu. J. Mickevičius buvo nepaprastai atsidavęs savo 
darbui, krašto tyrinėjimams, tad jį kaip didelį istorijos, savo kraš-
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Juozas Mickevičius. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Retų knygų ir rankraščių skyriaus nuotr. (F. 165, b. 11)
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as to kultūros ir etnografijos žinovą vertino net ir sovietų valdžia; 
nors visi žinojo, kad jis – buvęs tremtinys, 1960 m. paskyrė Kre-
tingos muziejaus direktoriumi. Šias pareigas J. Mickevičius ėjo 
net 15 metų – iki 1975-ųjų. 

Lietuvos istorijos, etnografijos tyrinėtojų dėmesį jis patraukė 
dar 1934 m., kai studijuodamas Vytauto Didžioje universitete, 
leidinyje „Mūsų tautosaka“ 
(t. 7) paskelbė vieną iš 
svarbiausių savo gyvenimo 
darbų – studiją „Žemaičių 
vestuvės“, o 1935 m. „Tau-
tosakos darbų“ pirmame 
tome – „Žemaičių krikš-
tynos“. 1936–1941 m., 
bendradarbiaudamas su 
Peliksu Bugailiškiu, nema-
žai savo darbų išspausdino 
žurnale „Gimtasai kraštas“. 

J. Mickevičiaus bičiulis, 
istorikas, Vilniaus dailės 
akademijos ir žemaičių 
akademijos rektorius dr. 
Adomas Butrimas straips-
nyje „Paskutinis susitiki-
mas su Juozapu. 1984 
m. spalio 21 d.“ (tekstas 
saugomas autoriaus as-
meniniame archyve) rašo: 
„Gulėdamas ligos patale 
jis kasdien rašė savo gim-
tosios Pamedžių sodybos 
monografiją (ant pirštų su 
šypsena suskaičiavo, ką iš 
sodybos jau aprašė ir ko 
dar trūksta). Vėl paklausė 
manęs, ar Lietuvos TSR 
Istorijos etnografijos mu-
ziejus galėtų išleisti dviejų 
sodybų katalogą. Atsakiau, 
kad susitarimas tebegalioja, 
tačiau pats aš jau nebetikė-
jau, kad Juozapui užteks sveikatos užbaigti tą darbą, kurį pradėjo 
su Peliksu Bugailiškiu prieš 50 metų.“

Įvairiais savo gyvenimo laikotarpiais J. Mickevičius tikslin-
gai rengė tekstus kelioms knygoms, dalis iš kurių, kaip matyti 
žvelgiant į išlikusius rankraščius, mašinraščius, turėjo tapti so-
lidžiomis monografijomis. Akivaizdu, kad J. Mickevičius tikėjosi 
pamatyti savo knygas apie senųjų žemaičių mediciną, Šilalės 
krašto archeologijos paminklus, Platelių kraštą, Salantus, Kretin-
gą ir Palangą, gimtąją Pamedžių sodybą, Šarnelės bajoro sody-
bą, tradicinius Žemaitijos amatus ir amatininkus, senųjų žemaičių 
darbus, kalendorines bei šeimos šventes, papročius ir tradicijas, 
žymiausius Kretingos, Plungės bei Skuodo krašto žmones.

J. Mickevičius savo gyvenimą buvo paskyręs gimtojo krašto 
tyrinėjimams. Dirbo daug, tam nei laiko, nei sveikatos negailė-
damas. Ką nors naujo sužinojęs, tuoj sėsdavo ir užrašydavo, 
tad nestebina ir jo rašytinio palikimo gausa. Likimas jam buvo 
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nepalankus tik tuo atžvilgiu, jog nesuvedė su leidykla, kuri tuos 
jo rankraščius, mašinraščius būtų padėjusi parengti spaudai ir 
išleisti, ypač tuo metu, kai ta jo surinkta, apibendrinta medžiaga 
buvo itin unikali ir dar mažai kam žinoma.

J. Mickevičius buvo vienas iš tų žmonių, kurie savo darbų po 
septyniais užraktais nelaikydavo. Ką nors vertingesnio surinkęs 

ir užrašęs, dažniausiai bičiulių 
padedamas, rašomąja maši-
nėle po kelis egzempliorius 
atspausdindavo ir lyg kokius 
savo vaikus paleisdavo į pa-
saulį. Taip jie atsidurdavo 
įvairiose bibliotekose, mu-
ziejuose, institutuose, mo-
kyklose, laikraščių ir žurnalų 
redakcijose, pas draugus ir 
bičiulius. Čia tais darbais, 
plėsdami savo tyrinėjimus, 
jau naudodavosi kiti, taip 
pat ir mokslininkai. Kai kurie 
J. Mickevičiaus tekstai, kaip 
ir talentingų poetų eilėraščiai, 
per daugelį metų tapo savotiš-
kais tautosakos kūriniais, tad 
nieko nuostabaus, kad kartais 
šiandien įvairiuose leidiniuose 
(taip pat ir interneto) gali 
rasti J. Mickevičiaus tekstų, 
jų fragmentų, kurie čia pa-
teikiami nenurodant nei auto-
riaus, nei pateikėjų pavardžių. 
Tikėtina, kad dažnai tie, kurie 
taip daro, net ir nežino, kieno 
šie tekstai, supranta tik tai, 
kad jie vertingi. 

Taigi... Imkit mane ir skaity-
kit... Aš surinkau, sutvarkiau, 
o dabar jau jūs naudokitės, ir 
bus gerai, jei naudositės, nes 
gali atsitikti ir taip, kad vieną 
dieną to, kas tiek amžių buvo 

žmogaus gyvenimo pagrindas, kas jam džiaugsmą ir palaimą 
teikdavo, niekam nebereikės...

Apsispręsti, ką įtraukti į pirmąją J. Mickevičiaus rašytinio pa-
likimo knygą, padėjo neseniai Žemaitijos nacionalinio parko di-
rekcijos atskira knygute išleista J. Mickevičiaus studija „Bajoro 
sodyba“. Po ilgų svarstymų prieita prie išvados, kad pirmoji J. 
Mickevičiaus darbų rinktinė skaitytojui turi padėti susidaryti aiš-
kesnį vaizdą apie senųjų žemaičių darbus, šventes, papročius ir 
tradicijas. Atsižvelgiant į tai, pirmoji J. Mickevičiaus knyga, sim-
boliškai pavadinta „Tėvų ir protėvių žemė“, ir buvo sudaryta. Ji 
– jau knygynų lentynose. Norisi tikėti, kad šį kartą likimas bus 
palankus ir artimiausiais metais skaitytojams turėsime galimybę 
įteikti dar ne vieną šio iškilaus žemaičių krašto tyrinėtojo studiją 
ir kad jos šių dienų Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros tyrinė-
tojams bei visiems, kurie domisi žemaičių krašto praeitimi, taps 
geromis bičiulėmis, pagalbininkėmis ir patarėjomis.     
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Knygos „Tėvų ir protėvių žemė“ viršelis. 
Viršelio dailininkė Deimantė Rybakovienė


