
1 
 

JUOZAS JURGINIS 

(1909−1994) 

 

Mokslininkas istorikas, akademikas, publicistas. 

Gimė 1909 m. sausio 23 d. Vikonių k. (Anykščių r.). 1918–1921 m. 

mokėsi Anykščių lietuviškoje pradžios mokykloje, 1921–1925 m. – 

Anykščių vidurinėje mokykloje. Vėliau mokėsi Ukmergės, Panevėžio, 

Rokiškio gimnazijose, aktyviai dalyvavo pogrindinės komunistų 

partijos veikloje. 1946 m. J. Jurginis eksternu baigė Vilniaus 

universitetą, įgijo istoriko išsilavinimą. 1948–1991 m. dirbo Lietuvos 

mokslų akademijos Istorijos institute. 

J. Jurginio mokslinių tyrimų sritis – feodalinės epochos socialiniai 

ekonominiai santykiai. Šia tema jis išleido keletą monografijų, taip pat 

pirmuosius istorijos vadovėlius Lietuvos mokykloms po Antrojo 

pasaulinio karo. J. Jurginis buvo istorinės publicistikos pradininkas, 

parengęs ir paskelbęs daug istorijos populiarinimo publikacijų. 

Nedidelę jo istorinių tyrinėjimų dalį sudaro gimtojo Anykščių krašto 

istorija: J. Jurginis gilinosi į Kavarsko praeitį, visuomenės diskusijai 

pateikdamas istorinius duomenis apie dingusį Pienionių miestą, 

parašė Anykščių krašto istorinę apybraižą „Odė Anykščiams“. 

Mirė 1994 m. liepos 5 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse. Plačiau Jono Rudoko knygoje „Lietuvos 

istorijos legenda akademikas Juozas Jurginis“. 

  

Apie mokytojus ir mokinius 

 

(...) 1920 m. rudenį buvusiose prieškarinės mokyklos patalpose greta cerkvės pradėjo veikti Anykščių 

vidurinė mokykla. Mokyklos direktorius, tuomet vadintas vedėju, buvo Jurgis Gūžys. Mokytojauti jis kvietė 

buvusius studentus ir gimnazijų abiturientus, per karą apsigyvenusius mieste arba artimiausiuose kaimuose. 

Mokykloje mokytojavo Anelė Kairytė ir Julija Zabielaitė, Vincas Petronis, Pranas Šulga, Edvardas Makštys. 

Mokiniai vilkėjo kaip kas galėjo, tačiau nešiojo mėlynas geltonais apvadais kepures su auksu 

blizgančiu mokyklos ženklu: tarp dviejų ąžuolo lapų išspaustos trys raidės AVM. Po kelerių metų Švietimo 

ministerija mokinių uniformas pakeitė, suvienodino. 

Vieną 1923 m. gegužės dieną aukštesnių klasių mokiniai kuždėjosi – juos po vieną šaukė į mokytojų 

kambarį. Pamokoms baigiantis, paslaptis paaiškėjo. Mokiniai, susirinkę į bažnyčią gegužinių pamaldų, laukė 

vėluojančio kunigo ir, kad nebūtų nuobodu, paprašė Survilą, vargonininko sūnų, lipti ant „viškų“ ir pagroti ką 

nors smagaus. Survila grojęs, o bobinčiuje mokiniai šokę valsą. Visa tai girdėjusi ir mačiusi už pilioriaus 

lindėjusi davatka. Apie bažnyčios įžeidimą pranešė klebonui, klebonas – kapelionui ir mokyklos vedėjui. 

Prasidėjo tardymas. 

Mokinys muzikantas prisipažino grojęs, tik ne valsą, o „Aleliuja“. Jo draugai sutartinai tikino, kad, 

laukdami vėluojančio kunigo, bobinčiuje ritmingai vaikščioję, norėdami apšilti. Be to, jie susitarę sakė: jeigu 

mokyklos vadovybė patikėsianti muzikos neišmanančia davatka, tai jie protestuodami daugiau visai 

nebevaikščiosią į bažnyčią. Mokinių protestą palaikė kairieji mokytojai. Byla baigėsi tuo, kad mokiniai 

nebuvo verčiami eiti į rekolekcijas ir kitus religinius renginius, išnyko velykinės išpažinties kviteliai, gausėjo 

mokykloje rengiamų vakarėlių, kuriems pjeses rašė ir vaidinimus režisavo mokytojas Vincas Petronis, dėstęs 

gamtą, fiziką ir gimnastiką. 

Per vieną repeticiją atsitiko nelaimė. Po scenos lentomis, atstojusiomis grindis, lindėjo sufleris, 

nedidelio ūgio trečios klasės mokinys Apeikis. Vaidinimo metu „artistas“ šovė iš revolverio: kulka pramušė 

ploną lentą ir įstrigo suflerio šlaunyje. Revolverį buvo paskolinęs mokytojas Petronis, užmiršęs pakeisti šovinį 

netikra kulka arba pamanęs, kad per repeticiją nebūtina šauti. Sužeistą mokinį reikėjo perduoti gydytojui. 

Anykščių vidurinę mokyklą palietė „Dievo pirštas“. Valdžia žinojo, kad V. Petronis per gamtos 

pamokas skaito mokiniams ištraukas iš N. Rubakino knygos „Stebuklai ir paslaptys“, išleistos Šiauliuose 
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„Kultūros“ bendrovės. Mokytojas V. Petronis buvo iškeltas į Vilkiją, E. Makštys suimtas kaip rinkimuose į II 

Seimą dalyvavęs kuopininkas, P. Šulga pažemintas į pradinės mokyklos mokytojus. 

Atkelti naujieji mokytojai vakarėliams pjesių neberašė ir miestiečių į juos nebekvietė. Iš atkeltųjų 

išsiskyrė Matas Grigonis, 1929–1934 m. buvęs vidurinės mokyklos vedėju, kilęs nuo Rokiškio, iš Miškinių 

vienkiemio, mokytojauti ir lietuvių periodinėj spaudoj bendradarbiauti pradėjęs dar prieš karą. 

Retas meno žmogus buvo J. Zabielaitės sesuo Ona, Graikijoje ir Italijoje mokiusis dainavimo. Ji buvo 

viena pirmųjų mūsų krašto dainininkių, užsienyje baigusių aukštąjį mokslą, tačiau į operą Valstybės teatre 

nepateko – žmonės kalbėjo, kad dėl negrakštaus kūno sudėjimo. Ji ilgokai gyveno Anykščiuose, bet dainuoti 

vakarėliuose nesutiko. Vėliau dirbo Vilniaus konservatorijoje dainavimo mokytoja. 

Pirmųjų penkių laidų mokiniai išsiskirstė labai plačiai: išvyko mokytis į Gruzdžius pienininkais ir 

kontrolasistentais, į Ukmergės dvimečius pradinių mokyklų mokytojų kursus, į paštininkų ir matininkų kursus. 

Kai kurie išvažiavo mokytis toliau į Ukmergės, Panevėžio gimnazijas ir Panevėžio mokytojų seminariją. 

Merginos greitai ištekėjo, nes, baigusios keturias klases, buvo pakankamai mokytos ir išauklėtos. Iš kitų 

išsiskyrė Monika Lapinskaitė: ji baigė Kauno meno mokyklą ir gavo dailininkės tapytojos diplomą. Jos tėvas 

buvo vienuolyno sodininkas, pirmasis Anykščiuose pradėjęs auginti pomidorus. Visų anykštėnų dėmesį 

atkreipė Mėlynis, parvykęs atostogų su jūrininko uniforma. Drauge su kitais keliais lietuviais jis buvo 

pasiųstas į švedų ar suomių mokomąjį laivą, jie turėjo būti pirmieji Lietuvos jūrininkai. Deja, didelės audros 

metu, gelbėdamas laivą, Mėlynis nuskendo. Iš išvykusių į Panevėžio gimnaziją „į žmones“ išėjo literatas 

Rapolas Šaltenis. 

Atskirai paminėti reikia Valentiną Gorskį. Jis iš kitų mokinių skyrėsi savo laikysena. Ateidavo 

švarutėlis, su kaklaraiščiu, kalbėdamas stovėjo išsitempęs, nemosikavo rankomis, pro lūpas košdavo žodžius 

tarsi švilpdamas. Dėjosi aristokratu, nors klasės draugai žinojo, kad jo tėvas – geležinkelietis ruda barzdele. 

V. Gorskis įstojo į Panevėžio klasikinę gimnaziją, ją baigęs vertė B. Kelermano, A. Diuma, L. Tolstojaus 

raštus. 1932 m. Anykščiuose ėmė leisti žurnalą „Dabarties aidas“, kurį spausdino Kaune. Išėjo du numeriai. 

Abu žurnalo numerius užpildė straipsniais ir vertimais daugiausia pats leidėjas, tikėdamasis, kad Anykščiai, 

kaip poetų kraštas, padarys jo žurnalą populiarų. Deja, apsiriko ir kaip literatas dingo. (...) 

 

 

Juozas Jurginis, Tėvynės pažinimas, Kaunas: Šviesa, 1989, p. 39−41. 

 

 

Bendraminčiai, kambario nuomininkai. Iš kairės: 

Juozas Jurginis, Antanas Kvieska, Romas Šarmaitis 

ir Augustas Tamašauskas 1927m. 

 

Juozas Jurginis (trečias iš kairės) Globkės teisme. VDR, 

1963-07-08 


