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Aleksandras Timinskis (1884–1959)  

– žymus pedagogas, publicistas, kultūros ir politikos veikėjas,  

Antrojo Lietuvos Respublikos Seimo narys 



Aleksandras Timinskis (1884–1959) 
A.Timinskis gimė 1884 m. kovo 22 d. Mastų kaime Gardino gubernijoje (dabar Baltarusija), mokytojų šeimoje. 1902 m. baigė gimnaziją 

Varšuvoje ir  įstojo į Varšuvos politechnikos institutą, o po kelių mėnesių perėjo į Sankt Peterburgo Petro Didžiojo politechnikos instituto 

ekonomikos skyrių.  

 

1904 m. už dalyvavimą revoliucinėje veikloje buvo išsiųstas į Vilnių, o iš ten ištremtas į Sibirą. 1907 m. grįžo iš tremties ir tęsė mokslus 

Sankt Peterburgo politechnikos institute, kurį baigė 1908-aisiais. Sankt Peterburge baigė ir Pedagogikos kursus. 1909–1910  m. atliko 

karo prievolę. Nuo 1910 m. rudens dėstė istorijos ir geografijos kursą Tomsko komercijos mokykloje. 1911 m. įgijo ekonomikos mokslų 

kandidato laipsnį. Vietinėje spaudoje publikavo straipsnius ekonomikos klausimais. 

 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, A. Timinskis buvo mobilizuotas į frontą. Ne kartą sunkiai sužeistas. Apdovanotas IV laipsnio Šv. 

Anos ordinu „Už drąsą“. 1917 m. baigė Karo elektrotechnikos mokyklą ir vėl buvo nusiųstas į frontą – paskirtas lauko radijo stoties 

viršininku. Vėliau dirbo Gatčinos (Rusija) aviacijos mokykloje radijo telegrafijos  lektoriumi. 1917 m. buvo Gatčinos miesto dūmos narys.  

 

1918 m. gruodį A. Timinskis iš Rusijos atvyko į Kauną pasimatyti su tėvais ir nusprendė visam laikui likti gyventi Kaune. Turėdamas 

didelę pedagoginę ir gyvenimišką patirtį, pradėjo politiko ir švietėjo veiklą. Publikavo straipsnius rusakalbėje spaudoje, rūpinosi rusų 

mažumos reikalais, jaunimo išsilavinimu, kultūriniu rusų bendruomenės gyvenimu ir sugrįžusiais iš Rusijos pabėgėliais. 1919 m. dėstė 

Kauno komercijos mokykloje.     

 

 A. Timinskis buvo labai išsilavinęs žmogus, gerai mokėjo lietuvių, rusų, čekų, vokiečių, lenkų, baltarusių kalbas. Jis aktyviai dalyvavo 

Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime. 1923 m. buvo išrinktas į Antrąjį Lietuvos Respublikos Seimą. Palaikė ryšius su kitais 

Kaune gyvenusiais ar viešėjusiais Rusijos emigrantais. Jo namuose Kaune svečiavosi Fiodoras Šaliapinas, Ivanas Buninas, Levas 

Karsavinas. 

 

1921–1940 metais A. Timinskis parašė ne vieną straipsnį apie Aleksandro Puškino, Aleksandro Gribojedovo, Levo Tolstojaus, Antono 

Čechovo ir kitų klasikų kūrybą. 1919 m. išleido rusų kalba leidinius „Visuotinės literatūros bruožai (1870–1917)“,  „Visuotinės kultūros 

istorijos konspektas“, 1940 m.  –  „L. Tolstojus mokykloms. I ir II d. Chrestomatija“ (su lietuvišku žodynu). 

                                                                                                              

             Jūratė Jagminienė  



A. Timinskis su žmona Vera apie 1922 m. 

 



A. Timinskio rankraštis. Tekstas skirtas žmonai 

Verai, 1922 m. 



Rusų bendruomenės inteligentai. 1-oje eilėje trečias iš kairės sėdi I. Buninas, 2-oje eilėje  pirmas iš kairės – Kauno rusų 

gimnazijos direktorius A. Timinskis 



Rusų draugijos „Mokslas–Šviesa“ narių ir stačiatikių bendruomenės dalyvių pasitarimas apie 1932 m. 



Kauno rusų gimnazija (1920–1940)  

Kauno rusų inteligentų ir A. Timinskio pastangomis 1920 m. rugsėjo 17 d. buvo įkurta privati rusų gimnazija. Suburtas 
darnus ir itin aukštą išsilavinimą turintis pedagogų kolektyvas. Daugelis pedagogų aukštąjį išsilavinimą įgijo carinės Rusijos 
ar Europos aukštosiose mokyklose.  

 

Pats gimnazijos direktorius A. Timinskis buvo visapusiškai išsilavinusi asmenybė, dėstė matematiką ir literatūrą. Istoriją 
dėstė Jonas Geštautas, baigęs Sankt Peterburgo archeologijos institutą, Aleksandras Itomlenskis buvo baigęs Vilniaus 
mokytojų institutą. Matematikos ir astronomijos  mokytojas Germanas Lechemas buvo baigęs Prachos universitetą, o logikos 
ir lotynų kalbos mokytojas Markas Markovičius –  Sankt Peterburgo universitetą. Pedagogų kolektyvas pagal etninę ir religinę 
sudėtį buvo labai įvairus , pvz., 1920 m. gimnazijoje dėstė 4 rusai, 4 lietuviai, 6 žydai, 2 baltarusiai, 2 prancūzai, 1 vokietis ir 
1 ukrainietis.  

 

Nepriklausomos Lietuvos pradžioje  Kauno rusų gimnazija buvo labai reikalinga ir reikšminga ne tik rusų tautybės 
moksleiviams, bet ir lietuvių bei žydų tautybės karo pabėgėlių, tremtinių vaikams, kurie mokėsi carinės Rusijos mokyklose ir 
grįžę į Lietuvą rusų kalbą mokėjo geriau nei gimtąją, todėl dėl kalbos barjero negalėjo tuoj pat mokslų tęsti lietuviškose ar 
žydų mokyklose.   

 

Siekiant geriau ir greičiau integruoti moksleivius į šalies gyvenimą, gimnazijoje buvo įsteigta lietuviška biblioteka, tris dienas 
per savaitę gimnazijoje moksleiviai tarpusavyje kalbėjosi tik lietuviškai. Nuo 1936 metų lietuvių kalba pirmojoje klasėje tapo 
pagrindinė dėstomoji.   

 

Gimnazijoje veikė rusų literatūros, dramos, dainavimo būreliai, baleto trupė, balalaikų orkestras. Aktyvi buvo rusų skautų 
draugija, įkurta 1922 m.                                                                                                                        

 

Didelis Kauno rusų bendruomenės džiaugsmas ir rūpestis tapo gimnazijos pastato statybos Vytauto prospekte 44. Sklypą 
pastatui suteikė Kauno stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapija. 1925 m. gimnazija persikėlė į naują dviejų aukštų pastatą, 
formaliai priklausiusį draugijai „Mokslas–Šviesa“. Tai buvo vienas puošniausių pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio 
Kauno objektų. Gimnazija tapo svarbiausiu rusų bendruomenės kultūros židiniu, rusų namais Kaune ir visoje Lietuvoje 
1920–1940 m. 

                                                                                                              

        Jūratė Jagminienė 
 



Rusų gimnazijos pastatas, kuriame dabar įsikūręs Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, 1925 m.  



Dokumentas. Prašymas leisti statyti Kauno rusų 

gimnazijos dviejų aukštų pastatą, 1925 m. 



Kauno rusų gimnazijos abiturientų išleistuvių pobūvis. Centre sėdi – gimnazijos direktorius A. Timinskis 



Kauno rusų gimnazijos istorijos dėstytojas 

generolas J. Geštautas, 1928 m. 



Kauno rusų gimnazijos istorijos dėstytojas  

J. Geštautas su mokiniais klasėje prie viduramžių 

pilies maketo 



Kauno rusų gimnazijos istorijos mokytojas J. Geštautas su kolegomis ir moksleiviais apie 1937 m. 



Kauno rusų gimnazijos lotynų kalbos dėstytojas  

M. Markovičius, 1928 m. 



Kauno rusų gimnazijos 7 klasės moksleiviai pamokoje 



Kauno rusų gimnazijos pedagogai ir moksleiviai mini gimnazijos 5-erių metų sukaktį, 1926-01-03 d. 



Proginė sidabrinė plokštelė,  
skirta Kauno rusų gimnazijos veiklos  

5-erų metų sukaktį paminėti, 1925 m. 



Dalykinis dėstytojų pasitarimas Kauno rusų gimnazijoje. Ketvirtas iš kairės sėdi gimnazijos direktorius A. Timinskis, 

penktas – profesorius V. V. Nedelskis. Prie lango šalia vėliavos stovi B. I. Krišpinovičius 



Kauno rusų gimnazijos vėliava 



Kauno rusų gimnazijos jubiliejinis 

ženklelis 



Kauno rusų gimnazijos abiturientai su klasės auklėtoju M. Markovičiumi per šimtadienį,1937 m. 



Kauno rusų gimnazijos rusų kalbos mokytojas ir 

choro vadovas Josifas Kogonchovskis, 1928 m. 



Kauno rusų gimnazijos gimnazistai su rusų kalbos mokytoju I. Kogonchovskiu, 1927 m. 



Kauno rusų gimnazijos vinjetė, 6-ta laida, 1926 m. 



Kauno rusų gimnazijos dėstytojai ir svečiai prie šventinio stalo, padengto balta staltiese ir papuošto jazminų puokštėmis, 

1935 m.  



Kauno rusų gimnazijos pedagogai dirba mokytojų kambaryje. Prie sienos su telefonu rankoje – gimnazijos  

direktorius A. Timinskis 



Kauno rusų gimnazijoje vyksta fizikos egzaminas. Prie stalo sėdi egzaminų  komisijos nariai.  Iš dešinės antras – 

gimnazijos direktorius A. Timinskis, 1932-06-11 d. 



Kauno rusų gimnazijos moksleivio K. Kladiščevo 

atestatas, 1927 m.  



Kauno rusų gimnazijos direktorius A. Timinskis darbo kabinete bendrauja su moksleiviu apie 1922 m.  



Kauno rusų gimnazijos moksleivio L. Cukermano 1938–1939 mokslo metų elgesio ir mokslo pažangumo pažymėjimas 



Kauno rusų gimnazijos istorijos mokytojas J. Geštautas su mokiniais klasėje apie 1937 m. 



Kauno rusų gimnazijos moksleivių šventė. Iš kairė šeštas stovi istorijos mokytojas J. Geštautas, 1928-05-15 d. 



Kauno rusų gimnazijos vinjetė, 12-ta laida, 1932 m. 



A. Puškino 100-ųjų mirimo metinių minėjimo prezidiumo dalyviai. 1-oje eilėje iš kairės pirmas sėdi L. Gira, M. Banevičius, 

pirmininkas A. Timinskis, pulkininkas A. Uspenskis ir M. Miškinis, 1937-02-23 d. 



A. Puškino 100-ųjų mirimo metinių minėjimas Kauno rusų gimnazijoje. 1-oje eilėje iš dešinės antras sėdi gimnazijos 

direktorius A. Timinskis, 1937-02-23 d. 



Kauno rusų gimnazijos pedagogai ir moksleiviai gimnazijos kiemelyje. 1-oje eilėje iš kairės penktas sėdi gimnazijos 

direktorius A. Timinskis, 1933 m. 



Kauno rusų gimnazijos antro aukšto koridoriuje šalia laiptų iš kairės pirmas stovi istorijos mokytojas  

J. Geštautas, antras – gimnazijos direktorius A. Timinskis 



Kauno rusų gimnazijos pedagogų susirinkimas apie 1935 m. 



Kauno rusų gimnazijos pedagogai prie šventinio stalo, padengto balta staltiese ir papuošto lauko gėlių puokštėmis 



Kauno rusų gimnazijos vinjetė, 10-ta laida, 1930 m. 



Kauno rusų gimnazijos pedagogų iškilmingas susirinkimas. (Ypatingais atvejais antrame aukšte medinė pertvara tarp klasių būdavo 
išardoma ir atlikdavo salės funkcijas). 1-oje eilėje iš kairės antras sėdi gimnazijos direktorius A. Timinskis, iš dešinės antras – istorijos 

mokytojas J. Geštautas apie 1937 m.   



V ir VI klasių gimnazisčių rytinė mankšta Kauno rusų gimnazijos kieme, 1931m. 



Kauno rusų gimnazijos moksleiviai su mokytoju fizinio lavinimo pamokoje, 1936 m. 



Kauno rusų gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda 



Kauno rusų gimnazijos moksleiviai prie Kalėdinės eglutės. Iš dešinės ketvirtas stovi gimnazijos direktorius A. Timinskis 



Kauno rusų gimnazijos moksleivių koncertas. Šoka gimnazijos baleto šokėjos, 1927 m. 



Scena iš spektaklio „Revizorius“. Vaidina Kauno rusų gimnazijos moksleiviai 



Istorinis palikimas saugomas Lietuvos švietimo 

istorijos muziejuje 

1995 m. balandžio 3 d. Kauno 20-oji vidurinė mokykla (V. Krėvės pr. 50) buvo pavadinta  

A. Timinskio vardu, o 1997 m. joje įkurtas muziejus. Tais pačiais metais, sujungus A. Timinskio ir  

A. Puškino mokyklas, liko viena A. Puškino gimnazija.  

 

Buvusi A. Timinskio mokyklos direktorė ir muziejaus įkūrėja Nina Burygina visą sukauptą ir 

išsaugotą istorinį palikimą – nuotraukas, menančias tarpukario rusų bendruomenės gyvenimą 

Kaune, rusų gimnazijos klestėjimo metus, gimnazijos direktoriaus A. Timinskio šviečiamąją ir 

kultūrinę veiklą, dokumentus, gimnazijos vėliavą bei ženklelį, sidabrinę plokštelę, minint gimnazijos 

veiklos 5-erų metų sukaktį  ir kitus vertingus eksponatus padovanojo Lietuvos švietimo istorijos 

muziejui. 

 

 N. Buryginos iniciatyva rusų bendruomenė Petrašiūnų kapinėse sutvarkė apleistą, beveik išnykusią 

Veros ir Aleksandro Timinskių kapavietę ir savo lėšomis pastatė naują antkapinį paminklą.  

 

2004 m. ant pastato Vytauto pr. 44 atidengta memorialinė lenta: Šiame pastate buvusioje rusų 

gimnazijoje 1925–1940 m. dirbo jos steigėjas ir direktorius, švietėjas, Lietuvos Respublikos II Seimo 

narys Aleksandras Timinskis (skulpt. Virginija Babušytė-Venskūnienė). 

                                                                                                                

 

          Jūratė Jagminienė 

 



V. ir A. Timinskių kapas Kauno Petrašiūnų 

kapinėse, 1997 m. 



Virtualią parodą 

ISTORINĖS ATMINTIES RETROSPEKTYVA. 

ALEKSANDRAS TIMINSKIS – KAUNO RUSŲ GIMNAZIJOS ĮKŪRĖJAS 

parengė muziejininkė Jūratė Jagminienė, 

apipavidalino dizainerė Raminta Ardzevičienė 

 

 

 

 

 

Eksponatai iš muziejaus fondų. 

Nuorodos:  

Aleksandras Timinskis (1884–1959), f. 4-b, b. 324. 

Aleksandras Timinskis (1884–1959), f. 3, ap. 1, nr. 4943–4985 . 

Aleksandras Timinskis (1884–1959), f. 3, ap. 2, nr. 4986–5028. 
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