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Kodėl Kaunui 1919 m. gale ir 1920 
m. pradžioje prireikė steigti Aukš-
tuosius kursus? Čia slypi bent du 
dalykai – ne tik Lietuvos tragikos 
dalis, bet ir sveika lietuvių ambici-
ja žūtbūt siekti aukštojo mokslo. 

Tragika ta, kad Lietuva jau nuo 
1579 m. turėjo universitetą, vieną 

seniausiųjų rytų vidurio Europoje. 
Tačiau jai pirmą kartą netekus savo 
valstybės ir tapus Rusijos imperijos 
dalimi, po 1831 m. sukilimo Vilniaus 
universitetas buvo uždarytas. Šalis 
liko be jokios aukštosios mokyklos.

Kai 1918 m. Lietuva nepriklau-
somybę atgavo, atkurtas ir Vilniaus 
universitetas, bet patį Vilnių okupa-
vo lenkai, siekę lietuvius nutautinti, 
tad nenorėję sulenkėti lietuviai ir vėl 
liko be savojo universiteto. Perkėlę 
sostinę į Kauną, jie čia atkūrė Lietu-
vos universitetą, tik ne iš karto. 

Pirmojo pasaulinio karo ir Ne-
priklausomybės kovų nunioko-
ta tauta, tik ką nusimetusi rusų 

okupacijos jungą, neturėjo beveik 
jokių materialinių išteklių ir jokio 
kapitalo, išskyrus žmogiškąjį. Todėl 
Vyriausybei dar negalint skirti lėšų 
iš tik pradedamo fomuoti Valstybės 
biudžeto, o šviesaus proto žmonėms 
kaip gyvybės eliksyro geidžiant aukš-
tojo mokslo ir švietimo savąja kalba, 
nemaža grupė Kaune susibūrusių, 
užsienio universitetus baigusių lietu-
vių šviesuolių savo ir bendraminčių 
asmeniškomis lėšomis 1920 sausio 
27 d. įsteigė Aukštuosius kursus, 
kaip tiltą į visavertį Lietuvos uni-
versitetą. 

Čia ir pasireiškė sveikų sveikiau-
sia lietuvių kultūrinė ambicija bei 

žmogiškasis kapitalas, įsikūnijęs 
ne tik Aukštųjų kursų steigėjuose, 
bet ir juos palaikiusioje platesnėje 
visuomenėje. Juk tai – mūsų eiliniai 
žmonės, tiek Lietuvoje, tiek jau 
Amerikos emigracijoje atsidūrę, 
kurie savo suaukotais pinigėliais ir 
savanorišku darbu stropiai grindė šį 
mokslo ir švietimo kelią. 

O kad tas po dvejų metų įsistei-
gęs Lietuvos universitetas (1930 
m. pavadintas VDU) tikrai buvo 
visavertis, galima spręsti vien iš 
jo dėstytojų kalibro. Jie, įskaitant 
pradėjusiuosius dirbti jau Aukštuo-
siuose kursuose ir atskubėjusius iš 
užsienio, sukūrė visą tą Lietuvos 

humanitarinių, socialinių ir gam-
tos mokslų pagrindą, kuriuo mūsų 
valstybė ir tauta galėjo remtis per 
svetimųjų okupacijas ir ištisą so-
vietmetį iki pat VDU ir antrosios  
nepriklausomybės atkūrimo. 

O ir šiandien VDU remiasi ne tik 
einamaisiais pasiekimais, bet ir nuo 
pat Aukštųjų kursų dienų sukauptu 
dvasiniu praeities kapitalu, į kurio 
pėdsakus žvilgtelti galima naujojoje 
VDU istorijos menėje bei kitose 
VDU patalpose. Kviečiame dar kar-
tą susipažinti su seniausia Kauno 
aukštąja mokykla – dvidešimtojo ir 
dvidešimt pirmojo amžiaus Lietu-
vos universitetu!
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Vyr. redaktoriaus pavaduotoja:
Indrė SEKEVIČIENĖ

Situacija Europoje ir ypač Lietuvoje 
labai nerami ir nestabili: tik tik pa-
sibaigęs Didysis karas, vyksta nepri-
klausomybės kovos, o 1919 metais 
lenkai iš Vilniaus miesto ir apylinkių 
išstumė Raudonąją armiją, patys 
užimdami šią teritoriją. 

Lietuvos vyriausybė pasitraukė į 
Kauną. Į Kauną grįžta ir inteligentija, 
išsisklaidžiusi po buvusią imperiją ir 
kitas šalis, dalies grįžtančiųjų kelias 
ėjo per dabar jau okupuotą Vilnių, 
kuriame kultūrinis – intelektualinis 
lietuvių gyvenimas jau XIX šimtmečio 

Aukštieji kursai: 
poreikis, galimybės, kasdienybė

Linas VENCLAUSKAS                             

Universitas Vytauti Magni            

pabaigos buvo gana aktyvus ir mato-
mas. Vilniuje 1914 m. susipažino Zig-
mas Žemaitis ir Tadas Ivanauskas.

Z. Žemaitis – matematikas, baigęs 
Odesos universitetą, aktyviai dalyva-
vęs Odesos lietuvių visuomeniniame, 
kultūriniame gyvenime, mokytojavo 
Voronežo lietuvių gimnazijoje, at-
kūrė ir tapo pirmuoju Švenčionių 
gimnazijos direktoriumi. Kaune ėjo 
Komercijos mokyklos direktoriaus 
pareigas.

T. Ivanauskas – zoologas, baigęs 
Peterburgo ir Sorbonos universite-
tus, daugelio ekspedicijų dalyvis ir 
organizatorius, 1919 metų liepos 
15 d. Kaune įkūrė Gamtos tyrimo 
stotį. 

Tadas Ivanauskas prisimena: 
„Zigmui Žemaičiui, kaip matyti iš 
jo kalbų, labiausiai rūpi švietimo 
reikalai, o man jie taip pat buvo ar-
timi, tad radome bendrą kalbą. Mes 
kalbame apie pradžios mokyklą, apie 
gimnazijas, mokytojų seminarijas, 
bet mano pašnekovo savijauta ypač 
pagyvėja, kai užeina kalba apie 
aukštąją mokyklą“.

1919 metų rugsėjo pradžioje Z. 
Žemaitis suorganizavo būrelį ben-
draminčių aukštajai mokyklai steig-
ti. Be jo ir T. Ivanausko šio būrelio 
veikloje dalyvavo – teisės istorikas 
Augustinas Janulaitis, psichologas 
Jonas Vabalas-Gudaitis ir gamtinin-
kas Liudas Vailionis.

1919 metų spalio 10 dienos laiške 
savo žmonai Stasei Žemaitienei Z. 
Žemaitis rašė: „Be rūpesčių apie mo-
kyklą (Komercijos mokyklą Kaune, 
kurios direktoriumi tuomet buvo 
– red.past.) turiu dar vieną didelį 
rūpestį: jau trečia savaitė lakstau 

liežuvį iškišęs ir atrodo ne be pa-
sekmių. Sumaniau organizuoti čia 
Kaune laikinį universitetą, paste-
bėjau, kad visi yra išsiilgę aukštojo 
mokslo, tačiau užsienin važiuoti 
dėl lėšų stygiaus ir administraty-
vinių kliūčių niekas beveik negali. 
Taigi reikia, kad mūsų kraštas kuo 
greičiau pradėtų pats rengti pro-
fesionalus. Pasiūliau švietimo mi-
nisterijai organizuoti tokius kursus. 
Ministerija, žinoma, labai svyravo, 
bet aš pats apsiėmiau organizuoti ir 
ji tuomet sutiko. Jei pats iš to maža 
turėsiu tik darbą, tai gal kitiems ga-
lės būti ir naudos, o naudinga gi bus 
mūsų kraštui, kuris galų gale tikrai 
susilauks aukštosios mokyklos, o ne 

Aukštųjų kursų dėstytojai 1921 m. rudenį. 
Pirmoje eilėje: P. Juodakis, J. Žilinskas, M. Nesvytis, S. Digrys, A. Janulaitis, J. Vabalas-Gudaitis, E. Volteris, Z. Žemaitis, V. Čepinskis, J. Šimoliūnas, P. Jodelė, V. Verbickas, K. Vasiliauskas.
Antroje eilėje: V. Lašas, P. Jankauskas, L. Gogelis, P. Leonas, P. Raudonikis, A. Jurgeliūnas, J. Karuža, P. Dovydaitis, V. Dubas, J. Čiurlys, M. Songaila, K. Lapinas, K. Oželis.
Trečioje eilėje: neatpažintas, V. Viršila, neatpažintas, Vacl. Biržiška, A. Purėnas, N. Šapiro, V. Vailionis, S. Dirmantas, J. Čeponis, Čeponienė, A. Veškarčaitė, J. Gravrogkas, F. Butkevičius.

Aukštųjų kursų įsta-
tuose buvo šeši sky-
riai. Pirmajame buvo 
teigiama, kad kursai 
yra ne tik mokymo, 
bet ir mokslo įstaiga.
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ant popieriaus, kaip pernai rudenį 
buvo Vilniuje padaryta <...> lakstau, 
kalbu, agituoju daug, nes reikalas 
tikrai yra svarbus“.

Z. Žemaitis parengė ir kartu su 
bendraminčiais vyriausybei įteikė 
memorandumą aukštosios mokyk-
los steigimo reikalu. Tuometinis 
švietimo ministras Juozas Tūbelis 
susipažinęs su memorandumu 
atsisakė jį paremti vyriausybėje, 
motyvuodamas sunkia ekonomine 
situacija ir, anot Z. Žemaičio, dar ne-
matydamas didelio poreikio auštajai 
mokyklai: Lietuvai kol kas reikia 
ne aukštos inteligencijos žmonių, 
bet gerų gaspadorių. Kai padėtis 
Vokietijoje nusistovės bus galima 
ten nusiųsti kokius du šimtus iš-
maningesnių ūkininkaičių pasimo-
kyti ūkininkauti ir iš to bus kraštui 
daugiau naudos, negu iš aukštosios 
mokyklos.

Jau veikiant Aukštiesiems kur-
sams, o vėliau ir Universitetui, 
vyriausybė skirdavo stipendijas 
studijoms užsienyje, bet Z. Žemaičio 
manymu stipendijų yra per mažai, 
o potencialas, norinčių studijuoti 
aukštojoje mokykloje didelis – to-

Nukelta į 4 psl. ›››

„Reikia tuojau steigti aukštąją mokyklą. 
Tegul ji pradžioje ir nebus visiškai tobu-
la, bet ji natūraliu būdu augs kartu su 
augančiais krašto reikalais. <...> Mūsų 
aukštoji mokykla turi tyrinėti mūsų kal-
bą, mūsų tautos praeitį, kultūrą, buvu-
sias institucijas ir t.t. Vadinasi, ji turi būti 
UNIVERSITETAS“ <...>.

dėl tie, kurie galėtų studijuoti, bet 
stipendijos užsienyje negaus, liks 
nuskriausti, ir tokių bus dauguma. 
Galų gale pirmosios Nepriklauso-
mybės meto periodikoje pasigirs-
davo priekaištų, kad stipendijos 
vyriausybės skiriamos neskaidriai: 
artimiems, pažįstamiems žmonėms 
arba šeimoms – vyrui ir žmonai, 
seseriai ir broliui. Ne visi grįžę po 
studijų užsienyje kibo į pedagoginį 
mokslinį darbą universitete – pasu-
ko arba į verslus, arba į politiką.

Tuometinis šalies prezidentas, 
Antanas Smetona, palankiau žiūrėjo 
į universiteto kūrimą, bet poreikį 

prezidentas matė tik teologijos ir so-
cialinių fakultetų steigime, kurie rei-
kalingi tautos kultūrai kelti, tautos 
dvasinei nepriklausomybei atkurti, 
o technikai Lietuvoje neturėsią ga-
limybių savo žinių pritaikyti.

Z. Žemaitis ir kai kurie jo bendra-
minčiai buvo kitos nuomonės. 1919 
m. rugsėjo mėnesį Z. Žemaitis pa-
rengė memorandumą „Aukštosios 
mokyklos steigimo reikalu“, kurį, 
jam pritardami, pasirašė – 1919 
metų rugsėjo 5 dieną – pats autorius, 
T. Ivanauskas ir L. Vailionis. Augus-
tinas Janulaitis ir Jonas Gudaitis-
Vabalas liko nuošalyje. Vyriausybė 
didelio entuziazmo taip pat nepar-
odė, pirmiausiai argumentuodama 
prasta finansine šalies būkle. Ne-
gavus jokio palaikymo, Z. Žemaitis 
sumano ir 1919 m. spalio 6 dieną 
įkuria Aukštųjų mokslų draugiją, 
kurios pagrindinis tikslas sukurti 
bent minimalias ekonomines sąly-
gas kuriamiems kursams organizuo-
ti ir išlaikyti. Draugijos pirmininku 
tapo dr. Jonas Staugaitis, jo padėjėju 
Z. Žemaitis, o sekretoriumi ir iždi-
ninku Liudas Vailionis. 

Kelių puslapių memorandume jo 

autorius aiškiai pagrindžia aukšto-
sios mokyklos poreikį, sakydamas, 
kad naujai valstybei reikalingi ne 
tik inteligentai, administracinis 
personalas, bet taip pat ir gamtos 
bei technikos mokslus baigusieji 
žmonės, nedelsiant turintys prisi-
dėti prie krašto gerovės kūrimo. 
Dėl studentų potencialo Z. Žemai-
čiui klausimų nekilo. Be kita ko 
kursų steigėjai spaudoje kreipėsi į 
potencialius studentus, norėdami 
sužinoti, ar iš tiesų universiteto 
poreikis tebėra aktualus. Per kelias 
dienas spaudos redakcijos sulaukė 
apie 600 pareiškimų, liudijančių 

apie norą studijuoti – prioritetinė-
mis respondentų buvo įvardytos 
gamtos, matematikos ir taikomųjų 
mokslų sritys.  

Dar tik spėdami, kad aukštoji 
mokykla gali susilaukti visuomenės 
dėmesio, memorandumo autoriai 
vienareikšmiškai teigė: „reikia tuo-
jau steigti aukštąją mokyklą. Tegul 
ji pradžioje ir nebus visiškai tobula, 
bet ji natūraliu būdu augs kartu su 
augančiais krašto reikalais. <...> 
Savaime suprantama, kad mūsų 
aukštoji mokykla turi tyrinėti mūsų 
kalbą, mūsų tautos praeitį, kultūrą, 
buvusias institucijas ir t.t. Vadinasi, 
ji turi būti UNIVERSITETAS <...> 
bet mes negalime gyventi vien pra-
eitimi ir dvasiniais reikalais. Mums 
turi pirmoje eilėje rūpėti Lietuvos 
ateitis ir jos žmonių realiniai reikalai 
<...> Vadinasi, mūsų universitetas 
turi atlikti ir specialios technikinės 
mokyklos (politechnikos) funkcijas. 
Gal su laiku kraštas išgalės skirti ir 
išlaikyti atskiras tiems dalykams 
mokyklas, bet pradžioje turi būti 
visa sukoncentruota Universitete 
tikslu geriau, ekonomingiau su-
naudoti skiriamas sumas, patalpas 
mokslo priemones ir žmones“.

Aukštųjų kursų iniciatoriai su-
vokė, jog universiteto steigimas yra 
sunkus ir rizikingas darbas, bet tuo 
pačiu argumentavo, kad tokia sunki 
padėtis nėra išskirtinė, istorijoje jau 
būta panašių atvejų: „Antai garsioji 
Sorbona pradėjo veikti tiktai dviejų 
pasiryžėlių darbu, rodos, dviejuose 
mansardiniuose kambariuose ir 
greitai išaugo didele, garsia mokslo 
įstaiga. Mums, matematikams, gerai 
žinoma kaip prieš šimtą metų buvo 
įsteigtas Kazanės universitetas. 
Darbas buvo pradėtas įtraukiant į jį 
geriausius atitinkamų specialybių 
praktikus ir geriausius gimnazijos 
mokytojus“.

Memorandume pridedama ir tai, 
kad geriausiai savo srityje pasižymė-
ję Kazanės universiteto darbuotojai 
buvo siunčiami stažuotėms į užsie-
nį, o į tas sritis, kuriose nebuvo rei-
kalingos kvalifikacijos žmonių, pra-
džioje kviesta profesūra iš užsienio. 
Panašiai siūlytas spręsti, remiantis 
Amerikos universitetų modeliu, ir 
patalpų klausimas: „Eilė Amerikos 
universitetų greta normalinio die-
ninio darbo sėkmingai dirba ir su 
popietiniais klausytojais. Vadinasi, 
kurį laiką galima bus teorinius da-
lykus dėstyti popietinėmis valando-
mis gimnazijų patalpose. Specialius 
dalykus galima bus pradžioje atlikti 
artimesnių jiems įstaigų patalpose 
(ligoninėse, susisiekimo ministeri-
joje, pašto valdyboje ir pan.)“ Lite-
ratūrą aukštiesiems kursams buvo 
siūloma aukoti ar bent skolinti iš 
asmeninių bibliotekų, užsimenant 
ir apie tai, kad valstybė visgi turėtų 
skirti kažkiek lėšų būtinai literatūrai 
įsigyti. 

Anksčiau minėtoji Aukštųjų mok-
slų draugija 1919 m. spalio 8 dieną 
dėl aukštųjų kursų koncepcijos su-

kvietė platesnį visuomenės atstovų 
pasitarimą. Taip prie aukštųjų kursų 
programos rengimo prisijungė 
prof. Eduardas Volteris, inž. Jonas 
Šimeliūnas, inž. Kazimieras Vasi-
liauskas, dr. Marijonas Nasvytis. 
Posėdžiuose tartasi dėl fakultetų 
ir studentų skaičiaus, būsimųjų 
lektorių, ypatingą dėmesį skiriant 
į Lietuva grįžtančių intelektualinių 
jėgų pritraukimui dėstyti aukš-
tuosiuose kursuose, diskutuota ir 
apie mokestį už studijas. Tuomet 
Humanitarinį fakultetą siūlyta 
padaryti prioritetiniu, mokestį už 
studijas imti įmanomai mažesnį. 
Siūlyta ir tai, kad studentai mokėtų 
ne už visą semestrą, bet už atskirą 
dalyką, tačiau tam prieštaravo 
Kazimieras Vasiliauskas, argumen-
tuodamas, kad techniniuose mok-
sluose tai neįmanoma – dalykai 
remiasi vienas kitu, todėl turi būti 
dėstomi nuosekliai. Nubalsuota už 
semestrinį mokestį, be to, nutarta 
nuo pirmųjų metų šalia specialybių 
įvesti bendruosius dalykus: psicho-

logiją ir logiką. Studijų programos 
taip pat buvo sudarytos remiantis 
ne vien profesiniu rengimu. Taip, 
pvz., gamtos skyriaus studentai be 
fizikos, chemijos, mineralogijos bei 
minėtų privalomų psichologijos ir 
logikos kursų klausė ir pedagogi-
kos, Lietuvos istorijos ir įžangos į 
filosofiją kursus. Tuo tarpu istorijos 
– filologijos skyriaus studentai be 
privalomųjų ir specialybinių klausė 
ir zoologijos, botanikos, politinės 
ekonomijos, higienos ir geografijos 
kursus. 

1919 m. lapkričio 5 dieną Z. Že-
maitis laiške rašė: „Šiaip da kursai 
ne visai susiorganizavo. Trūksta 
da vieno kito lektoriaus, yra gi jau 
daugiau dvidešimties. Išgirdęs apie 
organizuojamus kursus, atvažiavo 
net vienas šveicaras, jaunas žmogus, 
bet jau filosofijos daktaras <...>Jo 
pavardė Ehret. <...> Visi noriai de-
dasi prie darbo, sunkiausiai tik su 
daktarais (gydytojais – red. past.), 

T. Ivanauskas: „Z. Žemaičiui labiausiai rūpi 
švietimo reikalai. Mes kalbame apie pradžios 
mokyklą, apie gimnazijas, mokytojų seminari-
jas, bet mano pašnekovo savijauta ypač pagy-
vėja, kai užeina kalba apie aukštąją mokyklą“.

Prof. Zigmas Žemaitis

„Reikia tuojau steigti aukštąją mokyklą. 
Tegul ji pradžioje ir nebus visiškai tobu-
la, bet ji natūraliu būdu augs kartu su 
augančiais krašto reikalais. <...> Mūsų 
aukštoji mokykla turi tyrinėti mūsų kal-
bą, mūsų tautos praeitį, kultūrą, buvu-
sias institucijas ir t.t. Vadinasi, ji turi būti 

Prof. Zigmas Žemaitis
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Aukštieji kursai: poreikis, galimybės, kasdienybė
‹‹‹ atkelta iš 3 psl.

kurie pasirodo nerangesni už kitus 
inteligentus <...> už vis noriausiai 
dedasi matematikai arba matemati-
kuojantys inžinieriai.“

Aukštųjų kursų įstatuose buvo šeši 
skyriai. Pirmajame skyriuje buvo tei-
giama, kad kursai yra ne tik mokymo, 
bet ir mokslo įstaiga. Paskaitos skaito-
mos lietuvių kalba, bet reikalui esant 
galimos ir kitos kalbos. Atidaromi 
šeši skyriai: Humanitarinių mokslų, 
Visuomenės mokslų, Matematikos-
fizikos, Gamtos, Medicinos ir Tech-
nikos mokslų. Prie kursų numatoma 
steigti bibliotekas, specializuotus 
kabinetus, laboratorijas, klinikas, 
muziejus ir t. t.  Be tikrųjų studentų 
numatyti ir laisvieji klausytojai, kurių 
amžių ir išsilavinimo tinkamumą 
sprendžia skyrių taryba. Kursų lėšas 
sudaro Aukštųjų mokslų draugijos 
skiriami pinigai, klausytojų mokes-
tis už mokslą, valdžios duodamos 
pašalpos, atskirų asmenų ir įstaigų 
aukos, įplaukos už paskaitas ir kursų 
leidžiamų spaudinių pardavimas.

1920 m. sausio 7 d. Z. Žemaitis 
laiške namiškiams rašė: „Jau buvau 
pasirengęs išvažiuoti, bet ir tas ne-
pavyko, mat kaip tik tuo laiku buvo 
sprendžiamas klausimas apie mano 
sumanytuosius ir organizuojamuo-
sius Aukštuosius kursus. Jaunuo-
menė nerimauja, krutina, judina 
mus, tai bijodamas, kad man nesant 
dalykas netaptų palaidotas, arba bent 

atidėtas ilgesniam laikui, turėjau pa-
silikti da 2 – 3 dienoms“.

Gruodžio 30 d. Z. Žemaitis ir L. 
Vailionis kreipėsi į Švietimo mi-
nistrą, prašydami paskirti 80,000 
auksinų: 30,000 literatūrai ir 50,000 
mokymo kabinetams. Atsakydama 
į kreipimąsi Vyriausybė paskyrė 
25,000, dar 25,235 auksinus pa-
aukojo Amerikos lietuviai, 10,000 
švedų draugija, 20,000 kooperatyvų 
sąjunga, 120,000  auksinų paskolą 
organizatoriai paėmė iš banko. 

Be to, buvo suorganizuota loterija 
Aukštiesiems kursams paremti, žinia 
apie loteriją, jos laimėjimus ir tai, 
kad jei laimėjimas neatsiimamas per 
metus, jis laikomas auka Aukštie-
siems kursams, buvo paskelbta 1920 
m. kovo 29 d. Vyriausybės žiniose, 
taisykles pasirašė Ministeris Pirmi-
ninkas E. Galvanauskas. 

Kursų atidarymo proga Kursų tary-
ba oficioze „Lietuva“ išspausdino savo 
kreipimąsi į Lietuvos gyventojus: 
„Mūsų aukštoji mokykla, tikimės, 
sutrauks išsklaidytas mūsų tautos 
dvasios pajėgas ir sudarys iš jų gražų 

harmoningą ir stiprų vienetą, kuris 
įpins ir savo šviesų spindulėlį į bendrą 
pasaulio kultūrą <...> Tebūnie sausio 
27 diena linksma šventė, nes joje 
grendžiamas mūsų tautos dvasios 
nepriklausomybės pagrindas“.

1920 m. sausio 27 d. vakarą Švie-
timo ministerijos, vėliau Seimo, o 
dabar Maironio gimnazijos salė buvo 
pilna. Renginys prasidėjo 6 valandą, 
svečių tarpe buvo keletas ministrų, 
aukštų bažnyčios hierarchų, politi-
kų, tautinių bendruomenių atstovų. 

Švietimo viceministras Pranas Ma-
šiotas renginyje sakėsi dalyvaująs 
kaip privatus asmuo ir prezidiume 
nedalyvavo. Laukta ir prezidento A. 
Smetonos vizito, tačiau jis renginyje, 
trukusiame keturias valandas, ne-
pasirodė. Rytojaus dieną „Lietuva“ 
pranešė, kad prezidentas vakar daug 
važinėjo po provinciją, grįžo vėlai 
– septintą valandą vakare – ir dėl 
nuovargio Aukštųjų kursų atidaryme 
nedalyvavo. 

Po iškilmingo atidarymo prasidėjo 
darbas, pradžioje Aukštųjų kursų už-
siėmimai vyko dabartinėje „Aušros“ 

gimnazijoje, čia vyko ir medicinos 
užsiėmimai, kuriems anatomijos 
studijos buvo būtinos. Šiam reikalui 
lavonai ar jų dalys buvo atnešami pa-
skaitosna, o po to vėl išnešami, pačių 
dėstytojų, dalį preparavimo ir paren-
giamųjų darbų medicinos dėstytojai 
atlikdavo tiesiog pas save namuose. 
Dalis gimnazijos bendruomenės ne-
buvo patenkinta tokia veikla. Be to, 
Z. Žemaitis prisimena ir kuriozišką 
atvejį: medicinos dėstytojas užsi-
ėmimams atlikti atsigabeno lavoną, 

žadėdamas po to viską sutvarkyti, 
bet anksti ryte Z. Žemaitis sulau-
kė išsigandusio gimnazijos sargo 
skambučio, kad III klasės patalpose 
po Aukštųjų kursų užsiėmimų likęs 
lavonas. Z. Žemaitis akimirksniu at-
vyko į gimnaziją ir sargo padedamas 
lavoną nunešė į tarnybines patalpas 
iki prasidedant pamokoms. Ne tik šis 
kurioziškas atvejis, bet ir nuolatinis 
Z. Žemaičio, pirmojo aukštųjų kursų 
direktoriaus, kitais metais pakeisto 
Jono Vabalo-Gudaičio, rūpestis Aukš-
taisiais kursais amžininkų atmintyje 
įrėžė ir tokį 1920 metų Z. Žemaičio 

paveikslą – Z. Žemaitis po Kauną 
vaikščiojo galvą užrietęs, ieškodamas 
patalpų Universitetui. 

Situacija kiek pagerėjo antraisiais 
Aukštųjų kursų gyvavimo metais: 
jiems atiteko komercijos mokyklos 
pastatas Donelaičio ir Mickevičiaus 
gatvių kampe (dabar KTU rūmai), 
kur įsikūrė kursų administracija, 
imta komplektuoti biblioteka, labo-
ratorijos. Gamtos mokslų studentai 
turėjo kiek geresnes sąlygas, mat 
Tadas Ivanauskas jau 1919 m. buvo 

įkūręs gamtos tyrimo stotį, kurioje 
jau vyko stebėjimai, pats gamtininkas 
buvo sukaupęs nemenką zoologinių 
preparatų kolekciją. Nors kaip atsi-
mena pats T. Ivanauskas, keblumų 
buvo su kėdėmis, stalais, vandeniu, 
nes vandentiekio nebuvo, jis kartu su 
Liudu Vailioniu vandenį kibirais už-
siėmimams atsinešdavo iš Nemuno. 
Optimizmo ir išradingumo nestokojo 
ir kitais atvejais:  jei praktikose buvo 
reikalingi paukščiai T. Ivanauskas, 
kaip sakosi, tiesiog pasiimdavęs savo 
šautuvą ir Nemuno ir Neries santakoje 
prišaudydavęs varnų, o mažoji Kauno 
prieplaukėlė, profesoriaus įsitikinimu, 
buvo gana gausi vandens flora ir fauna 
– tik nereikėjo tingėti. 

1921 m. iš Teisingumo ministerijos 
buvo gautas 9 kambarių apleistas na-
mas A. Mickevičiaus gatvėje su gana 
dideliu sklypu. Namą atremontavus 
jame buvo įrengtas anatomikumas, 
prožektoriumas, auditorija, medicinos 
biblioteka, patalpos personalui, dabar 
ten Kauno medicinos universitetas. 

Technikos mokslus studijuojantys 
studentai naudojosi Plentų valdybos, 
kitų žinybų patalpomis ir invento-
riumi. Iš viso aukštuosius kursus 
pradėjo 522 studentai – 244 tikrieji ir 
278 laisvieji. Be 520 Lietuvos piliečių 
studijuoti pradėjo ir du Baltarusijos pi-
liečiai. Daugiausiai studijuota medicina 
– 159 žmonės, humanitariniai mokslai 
– 111, teisininkų – 88, technikų – 78, 
gamtininkų – 66, matematikų – 20. 
Kursuose pradėjo veikti ir trys stu-
dentų kuopos: medikų, krikščionių ir 
socialistų. 1922 metais lektorių korpu-
są sudarė 80 žmonių, bibliotekoje buvo 
sukaupta 1500 vienetų spaudinių.

Nuėjus sunkų kūrimosi kelią ir 
Aukštuosius kursus sukūrus iš nieko, 
1922 m. vasario 16 d. visas Aukštųjų 
kursų turtas, didžioji dalis studentų ir 
dėstytojai tapo Lietuvos universiteto 
dalimi, pradėdami naują Lietuvos 
aukštojo mokslo etapą. 

„Lietuva“, 1920 m. :
„Mūsų aukštoji mokykla, tikimės, sutrauks išsklaidytas mūsų tautos dvasios pa-
jėgas ir sudarys iš jų gražų harmoningą ir stiprų vienetą, kuris įpins ir savo šviesų 
spindulėlį į bendrą pasaulio kultūrą <...> Tebūnie sausio 27 diena linksma šventė, 
nes joje grendžiamas mūsų tautos dvasios nepriklausomybės pagrindas“.
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Aukštųjų kursų atidarymas 1920 m.

Marius TAVORAS                             

Universitas Vytauti Magni            

Bene didžiausias 1920 metų sausio įvykis Kaune po Naujųjų metų – Aukštųjų kursų atidarymas. Buvusioje vyrų 
gimnazijoje susirinko, anot to meto liudininkų, apie 600 žmonių. Vieni pažioplinėti, antri protingų valstybės galvų 
paklausyti, treti šaltą žiemos dieną pasišildyti.

Pastarieji džiaugėsi labiausiai, nes 
iškilmės prasidėjo 75 minutėmis 
vėliau, nei buvo žadėta. Kaip ir pri-
dera ypatingiems renginiams, visi 
visur vėlavo, ypač garbingi svečiai. 
Šaltiniai nemini buvus patiestą 
raudoną kilimą ir minias žurnalistų, 
laukiančių limuzinais atvykstan-
čiųjų, nes tuo metu Kaune buvo 
vos keletas automobilių (pirmasis 
pasirodė 1919 m.). Daugelis turėjo 
tenkintis „konkės“ (bėgiais arklių 
traukiamas tramvajus), „kukūš-
kės“ (siaurukas tarp Panemunės 
ir Senamiesčio) ar vežėjų arkliais 
paslaugomis. Tačiau be raudono 
audeklo nebuvo apseita – juo pa-
puoštas stalas, už kurio susėdo 
Aukštųjų kursų Taryba. Visų dėmesį 

prikaustė Jonas Jablonskis. „Vieny-
bės“ korespondentas rašė: „ (...) ant 
ratelių įvežtas J. Jablonskis, apžėlęs 
žila barzda ir su juoda kepurėle ant 
viršugalvio“. Atidarymą iškilminga 
kalba pradėjo Zigmas Žemaitis. Juo-
zo Naujalio diriguojamas mokinių 
choras, pritariant kariniam dūdų 
orkestrui, sugiedojo Tautos gies-
mę (Lietuvos himną). Sveikinimų 
kalbas, linkėjimus, pageidavimus 
išsakė prof. Augustinas Voldema-
ras, Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius, linkėjęs Aukštiesiems 
kursams peraugti į universitetą. Ne 
vienam ašarą išspaudė poeto kunigo 
Maironio, baigusio šią gimnaziją 
prieš 35 metus, kalba. Jis prisiminė, 
kaip buvo baudžiama už lietuvišką 
žodį, kaip tarp mokinių pašnibždo-
mis buvo kalbama „apie kokį ten 
Basanavičių, Vileišį, kurie kažin ką 
dirba dėl Lietuvos”. Maironio kalba 

buvo palydėta gausiais plojimais. 
Itin didelio publikos dėmesio susi-
laukė ir Mažosios Lietuvos atstovo 
Grigalaičio kalba. Kelis kartus plo-
jimų nutrauktas Grigalaitis ne tiek 
apgailestavo, kad Prūsijos lietuviai 
atskirti nuo Karaliaučiaus univer-
siteto, kuris Lietuvai davė daug 
garsių vyrų, kiek vylėsi, jog Ma-
žosios Lietuvos gyventojai rinksis 
Kauno ar Vilniaus mokslo įstaigas. 
Kiek nusivylusi dalis publikos buvo 
žydų atstovų Makso Soloveičiko, 
I. Volfo, lenkų gimnazijos direkto-
riaus kalbomis, nes pastarieji pra-
nešimus skaitė atitinkamai rusų, 
žydų, lenkų kalbomis. Būsimasis 
studentas Domas Micuta, tardamas 
sveikinimo žodį, išdėstė ir studentų 
paraginimus bei pageidavimus.  
Jam studenčių vardu pritarė ir R. 
Paliulytė. J. Jablonskis dėl silpnos 
sveikatos savo sveikinimo kalbą pa-

teikė raštu, o ją perskaitė iškilmingo 
posėdžio pirmininkas Z. Žemaitis. 
Kaip pastebi tuometiniai šaltiniai, 
„iš visų prakalbų aišku buvo matyti 
vienas geismas, kad šitie Kursai kuo 
veikiausiai virstų į tikrą lietuvių 
universitetą Vilniuje“. „Vienybės“  
korespondentas pastebėjo, kad iškil-
mės ne tik neprasidėjo mišiomis, bet 
ir iškilmingame posėdyje „vengta 
prasitarti žodį Dievas...“. 

Nors „visų veiduose ypatingai jau-
nuomenės buvo matyti džiaugsmas, 
kad sulaukėme nors universitetinės 
užuomazgos, kuri su laiku virtus 
tikru universitetu galės pasotinti 
Lietuvos jaunimą, taip ištroškusi 
mokslo ir tiesos“, tačiau toms 
užuomazgoms itin trūko mokymo 
priemonių, patalpų. Nepraėjus 
nei metams „Vilniuje“ buvo iš-
spausdintas straipsnis, raginan-
tis pasinaudoti siūloma Vakarų 

Europos universitetų pagalba 
Aukštųjų Kursų profesoriams 
ir studentų bibliotekai, tuomet 
vadintai knygynu.     

Po iškilmių, trukusių beveik ke-
turias valandas, buvo pirmą kartą 
nepriklausomoje Lietuvoje, po 
88 metų pertraukos, kai Carinės 
Rusijos valdžia uždarė Vilniaus 
universitetą, sugiedotas studentų 
himnas „Gaudeamus igitur“.  

1920 m. „Vienybė“:

„Visus sugriaudino 
Maironio (prel. Macule-
vičiaus) prakalba, kurs 
prisiminė kaip pirm 35 
metų, toje pat gimnazi-
joje patsai ėjo mokslus 
ir kaip smarkiai tuokart 
buvo draudžiama žodį 
pratarti lietuviškai <...>. 
O dabar – lietuviai jau 
kuria savo Aukštąją 
Mokyklą. Belieka tikt 
džiaugtis“.

Iš visų prakalbų 
buvo matyti geis-
mas, kad Aukš-
tiejikursai virstų į 
tikrą lietuvių uni-
versitetą Vilniuje. 
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Istorinės atminties išsaugojimui
Iškilių asmenybių gyvenimo ir veiklos įamži-
nimui Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
bendruomenė visuomet skyrė ypatingą dė-
mesį. Trokštame, kad praeityje puoselėtos 
vertybės, kilnūs tikslai ir siekiai taptų įkvė-
pimo šaltiniu tiek mums patiems, tiek ir vi-
siems, turėjusiems unikalią progą tai pažinti. 
Plėsdami universiteto muziejines ir viešąsias 
erdves, atverdami jas kuo platesniam lanky-
tojų ratui, padedame šiam troškimui virsti 
realybe. Ne išmintis  – S. ir S. Lozoraičių 
muziejus, įkurtas VDU rektoratui priklau-
sančiame pastate (K. Donelaičio g. 58).

Universitas Vytauti Magni            

Šis pastatas turi ilgą ir turtingą isto-
riją. Jis statytas dar 1889–1890 m. 
Kauno tvirtovės Inžinierių valdybos 
viršininko rezidencijai. Tuometinė 
statinio paskirtis buvo gyvenamoji. Po 
Pirmojo pasaulinio karo ištuštėjusia-
me pastate 1919 m. įsikūrė Lietuvos 
Respublikos Švietimo ministerija, o 
nuo 1921 m. – Ministrų kabinetas, 
kuris čia veikė iki pat 1940 metų. 
1935–1939 m. II-ajame pastato aukš-
te gyveno užsienio reikalų ministras 
Stasys Lozoraitis su šeima. Sovietmečiu 
pastatas naudotas švietimo reikmėms: 
čia įkurdintas Mokslo ir technikos ko-

mitetas, vėliau veikė vienas iš Kauno 
politechnikos instituto (dabartinio 
Kauno technologijos universiteto) fa-
kultetų, o 1969 m. atidaryta Prekybos 
ir kulinarijos mokykla. 

1997 m. pastatą nuspręsta rekons-
truoti ir perduoti Vytauto Didžiojo 
universitetui. Šiandien čia ne tik įsi-
kūręs VDU rektoratas, bet ir veikia S. 
ir S. Lozoraičių (tėvo, Užsienio reikalų 
ministro ir diplomato, bei sūnaus, 
diplomato ir universiteto Garbės dak-
taro) muziejus, kuriame galima ap-
žiūrėti asmeninius Lozoraičių šeimos 
daiktus bei kaupiamus, tvarkomus ir 
saugomus archyvus: vaizdo ir garso 
juostas, dokumentus, nuotraukas. 
Ekspozicijos autentiškumas leidžia 

atkurti ir parodyti praeitų laikų aplin-
ką, jos dvasią bei per iškilius asmenis 
išryškinti neįkainojamas istorines 
vertybes. Šis muziejus lankytojams 
duris atvėrė dar 2000 metais. 

2010 m. pradžioje VDU rektorato 
pastatas tapo dar atviresnis ir įdomesnis 
lankytojams. Nuo šiol Vytauto Didžiojo 
universiteto istorijos menėje bei kitose 
erdvėse galima susipažinti su ilgametę 
universiteto bei paties statinio istoriją 
iliustruojančia ekspozicija: archyvi-
niais dokumentais, nuotraukomis, 
jų reprodukcijomis, universitetui 
priklausančiais istoriniais artefaktais, 
daiktais bei dovanotais eksponatais. 
II-ajame aukšte atidengta VDU rek-
torių portretų galerija. Siekiant su-

teikti kuo daugiau progų gėrėtis S. ir S. 
Lozoraičių muziejaus eksponatais bei 
iš naujo atrasti jų svarbą, čia pradėta 
vesti paskaitas aukštesniųjų studijų 
pakopų studentams, organizuoti 
įvairius kultūrinius ir visuomeninius 
renginius. 

„Istorinės atminties išsaugojimui, 
iškilių asmenybių gyvenimo ir veiklos 
įamžinimui VDU bendruomenė visuo-
met skyrė ypatingą dėmesį. Ateityje 
netgi planuojame visas Rektorato pa-
stato erdves paskirti vien tik muzie-
jinėms bei viešosioms reikmėms, į 
kitas patalpas perkeliant dabar čia įsi-
kūrusius universiteto administracijos 
darbuotojus“, – sakė VDU rektorius 
prof. Z. Lydeka.

VDU rektorato pastatas, dar labiau 
praturtintas atminties ženklais, tapo 
nedideliu, tačiau reikšmingą mūsų 
valstybės istorijos tarpsnį įamžinančiu 
muziejumi, įprasminančiu Kauno, kaip 
akademinės Lietuvos sostinės, tradicijų 
gimimą bei tąsą. Miesto centrą jis puošia 
įspūdinga ir kruopščiai atkurta architek-
tūra.Už pastato restauraciją (architekt. 
Asta Prikockienė, Gintaras Prikockis, 
Almantas Dumčius, Kęstutis Mikšys), 
trukusią nuo 1998 m. iki 2000 m., pir-
mą kartą lietuviškam statiniui suteiktas 
reikšmingas Europos Sąjungos „Europa 
Nostra“ apdovanojimas „Už indėlį į 
Europos architektūrinį paveldą“ 2003 
m. Šis pastatas  – valstybės saugomas 
kultūros paveldo objektas.

Absolventų iniciatyva VDU bibliotekai sugrąžinta vertingų knygų kolekcija 

Aušra VINCIŪNIENĖ                            
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Metų pradžioje Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos fondai praturtėjo vieno žymiausių tarpukario istorikų, tuometi-
nio Lietuvos universiteto absolvento, o vėliau ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos–filosofijos fakulteto dekano pro-
fesoriaus Zenono Ivinskio turėtomis knygomis. 24 knygos, kurios, kaip manoma, priklausė tuometinei Vytauto Didžiojo 
universiteto bibliotekai, prof. Z. Ivinskio šeimos (vienos iš jo seserų palikuonių) dėka sugrąžinta teisėtam jų savininkui. 

„Visa mūsų šeima yra susijusi su 
Vytauto Didžiojo universitetu – tiek 
tuometiniu, tarpukario laikotarpio, 
tiek ir su atkurtuoju. Aš ir mano 
brolis esame Vytauto Didžiojo 
universiteto absolventai, kuriems 
šis universitetas davė labai daug. 
Jaučiame stiprų ryšį su jo dvasia, 
istorija ir norime kitus universiteto 
absolventus paskatinti šių saitų 
nenutraukti, pagalvoti apie įvairias 
iniciatyvas bei projektus, kuriais 
galėtume prisidėti prie VDU gyvavi-
mo“, – prof. Z. Ivinskio knygų sugrą-

žinimą iniciavusių artimųjų vardu 
kalbėjo VDU Socialinės gerovės 
fakulteto Socialinio darbo katedros 
lektorė dr. Jorūnė Vyšniauskytė-
Rimkienė. 

Prof. Z. Ivinskio knygų istorija 
labai įdomi. Kaip pasakojo profe-
soriaus artimieji, VDU bibliotekai 
nuo šiol vėl priklausančias kny-
gas Zenonas Ivinskis turėjo savo 
namuose Žaliakalnyje. 1944 m. 
sovietų valdžiai okupavus Kauną, 
prof. Zenonas Ivinskis pasitraukė į 
Vakarus. Jo sesuo Bronė Ivinskytė-
Barzdienė drauge su artimais gimi-
naičiais pasirūpino vertingos brolio 
bibliotekos pervežimu ir paslėpimu. 
Remiantis pasakojimais, knygos 

buvo vežamos mediniais ratukais; 
vertingiausios iš jų buvo gabenamos 
į Jėzuitų gimnaziją ir paslėptos po 
grindimis. Buvo tikimasi, kad oku-
pacija ilgai netruks, o knygos ten 
bus saugios. Deja, šios dalies knygų 
tolesnis likimas nežinomas. 

Kitą dalį knygų savo namuose 
paslėpė pati prof. Z. Ivinskio sesuo. 
1963–64 metais knygos buvo per-
keltos pas jos draugę į namo rūsį 
Vilijampolėje, o vėliau, 1978–79 
m., Z. Ivinskio dukterėčia Aušra 
Barzdaitė-Pivorienė knygas saugo-
ti išvežė į Vilnių. Didžioji jų dalis 
šeimos sutarimu buvo perduota 
Plungės Žemaičių muziejui. Liku-
sias 24 knygas, priklausiusias VDU 

bibliotekai, profesoriaus artimieji 
sugražino Universitetui. 

Nuo vasario 11 d. visas 24 VDU 
bibliotekai perduotas prof. Z. Ivins-
kio knygas bus galima išvysti prie V. 
Biržiškos skaityklos (K. Donelaičio 
g. 52, II aukštas) parengtoje ekspo-
zicijoje.

Vytauto Didžiojo universiteto 
bendruomenė dėkoja prof. Z. Ivins-
kio artimiesiems Aldonai Daliai 
Vyšniauskienei, Antanui Barzdai, 
Gediminui Vyšniauskiui, Jorūnei 
Vyšniauskytei-Rimkienei, Vilnei 
Vaitkaitienei, Vytenei Pivoraitei, 
Neriui Pivorui, Vytautui Pivorui ir 
Eglei Kručiuvienei už šią gražią ir 
taurią iniciatyvą.

dovana
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VDU rėmėjai

Universitete – padėka rėmėjams

Vytauto Didžiojo universiteto 
Rėmėjų lentoje įamžinti rėmėjų, 
finansiškai prisidėjusių prie atkū-
rimo dvidešimtmetį švenčiančio 
universiteto veiklos, vardai.

„Vytauto Didžiojo universitetas 
visus 2009 metus minėjo univer-
siteto atkūrimo jubiliejų. Šia proga 
visos VDU bendruomenės vardu 

reiškiu nuoširdžią padėką tiems, 
kurių indėlis mums labai svarbus 
kuriant gražesnę Alma Mater, puo-
selėjant universiteto vertybes,“ 
– teigia universiteto rektorius 
prof. Zigmas Lydeka.

Rėmėjų paaukotos lėšos skiria-
mos įvairiems bendruomenės ren-
giniams, socialiniams projektams 
finansuoti, steigiamos stipendijos
aktyviausiems, gabiausiems stu-
dentams skatinti. 

Auksinis VDU atkūrimo dvide-

šimtmečio rėmėjas – koncernas 
„Achemos grupė“ (parama – 100 
tūkst. litų), rėmėjas – UAB „Scaent 
Baltic“ (parama – 50 tūkst. litų), 
universiteto bičiuliai – AB „Ūkio 
bankas“, „ARX Baltica“ spaudos 
namai (parama – 10 tūkst. litų), 
draugas – UAB „ZIP Travel Lie-
tuva“ (parama – 5 tūkst. litų), 
bendraminčiai – UAB „Rikonetas“, 
UAB „Biuro mašinos“ ir AB „TEO 
LT“ (parama – 1 tūkst. litų). VDU 
mecenatai yra įsteigę vardines 

Vytauto Didžiojo universiteto Rėmėjų lentoje įamžinti rėmėjų, finansiškai prisidėjusių prie
atkūrimo dvidešimtmetį švenčiančio universiteto veiklos, vardai.

stipendijas bei stipendijų fondus 
– VDU studentams skiriamos  J. 
Smilgevičiaus, V. Jurgučio, V. Jan-
kūnaitės, J. Čepinskio, V. Kupre-
vičiaus vardų stipendijos, paramą 
studijoms teikia UAB „Scaent Bal-
tic“, UAB „Hermis Capital“, UAB 
„ZIP Travel Lietuva“, S. Lozorai-
čio, A. Smetonos, St. Petersburgo 
(Florida) Lietuvių bendruomenės 
fondai, C. M. Gruodžio paramos 
fondas, A. ir R. Gaškų paramos 
fondas.

Lina AUŠKALNIENĖ                            

Universitas Vytauti Magni            

This was during the time (1920-
39) that Vilnius was occupied by 
Poland whose Nationalist-minded 
authorities banished Lithuanian as 
a language of instruction and study 
from the University of Vilnius. The
latter, incidentally, was founded by 
the Jesuits in 1579, thus making it 
Lithuania’s oldest and one of the 
oldest in eastern Central Europe.     

VMU dates back only to the post-
World-War-I period. Having just 
re-established Lithuanian national 
independence in 1918 and tem-
porarily moved their capital from 
Vilnius to Kaunas, the Lithuanians 
set about founding a University of 
Lithuania at Kaunas in place of the 
Polonized Vilnius University. With 
regional armed struggles still going 
on, the new-born Lithuanian go-
vernment at first had no money to
spare for equipping a university. So 
in January 1920 Kaunas scholars, 
relying entirely on private dona-
tions (from Kaunas Lithuanians and 
Lithuanian-Americans), established 
the so-called Higher Courses, with 
a view toward building them up to 
a full-fledged university. This was
accomplished in February 1922. 
From then on the University of 
Lithuania, named VMU in 1930, 
existed in Kaunas under various 
names until 1950, when the Soviet 
Russians closed it. 

 In 1989-90 VMU was re-establis-

If you’re an international student at VMU, you should know this university is quite unusual. It’s the oldest univer-
sity in Kaunas. What’s more, for several decades it wasn’t just the only university in Kaunas; it was the only Lit-
huanian university in all of Lithuania. 

hed (again through the efforts, and
with the material help, of both local 
Lithuanians and Lithuanian-Ameri-
cans), but by then it wasn’t the only 
school of higher learning in Kaunas. 
Still, it stands out because twice 
in the 20th century it was started 
virtually from scratch and with an 
ambition to catch up with Europe’s 
best. The first time, in the 1920s,
VMU’s hope was to help bring 
Lithuania out of the darkness of 
Czarist repression (which included 
the notorious ban on Lithuanian 
books printed in the Latin alphabet) 
into the light of Western European 
culture. The second time, in the
1990s and continuing through to 
today, it was not only to overcome 
the decades of Soviet oppression but 
also to again integrate VMU into the 
fabric of Western  university life.  
For this purpose the first Rector
of the re-established VMU, Pro-
fessor Algirdas Avižienis, brought 
to Kaunas several copies of The
University: An Owner’s Manual  by 
Henry Rosovsky, a long-time dean 
of the Faculty of Arts and Sciences 
at Harvard University. This book
enunciates fundamental principles 
by which VMU seeks to be guided. 
Some of these are as follows:

“General education means the 
whole development of an indivi-
dual, apart from his occupational 
training. It includes the civilizing of 
his life purposes, the refining of his
emotional reactions, and the matu-
ring of his understanding about the 
nature of things according to the 

best knowledge of our times. . . . 
An educated person must be able 

to think and write clearly and effec-
tively. . . . Students, when they recei-
ve their bachelor’s degrees, must be 
able to communicate with precision, 
cogency, and force. To put it in yet 
another way: students should be 
trained to think critically.

An educated person should have 
a critical appreciation of the ways 
in which we gain knowledge and 
understanding of the universe, of 
society, and of ourselves. Thus, he
or she should have an informed 
acquaintance with the mathema-
tical and experimental methods of 

Discriminating Morality: Part of VMU’s Mission 

Mykolas DRUNGA                            

Universitas Vytauti Magni            

the physical and biological sciences; 
with the main forms of analysis 
and the historical and quantitative 
techniques needed for investigating 
the workings and development of 
modern society; with some of the 
important scholarly, literary, and 
artistic achievements of the past; 
and with the major religious and 
philosophical conceptions of man-
kind. . . . 

An educated person is expected 
to have some understanding of, 
and experience in thinking about, 
moral and ethical problems. While 
these issues change very little over 
the centuries, they acquire a new 

urgency for each generation when 
it is personally confronted with 
the dilemmas of choice. It may 
well be that the most significant
quality in educated persons is the 
informed judgment that enables 
them to make discriminating moral 
choices.” 

I think that of all the thoughts 
expressed in these quotations the 
most important one is the very last. 
A discriminating sense of the moral, 
of ethics, is what contemporary 
Lithuania sorely lacks, and what 
its university, with its teachers and 
students, should strive to supply. 
Europe will be the better for it.

Prospective students of  VMU at The Higher Education Fair. (Kaunas).
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„Menų centras“ 8–9 psl.  /

„Menų centras“ – 
nauja bendravimo, kūrybos ir pažinimo erdvė
Jau du mėnesius VDU bendruomenės nariai ir pro šalį skubantys miestiečiai buvo kviečiami užsukti į VDU cen-
trinius rūmus ir susipažinti su čia besikuriančiu nauju „Menų centru“. Vasarį „Menų centro“ iniciatoriai planuo-
ja surengti „oficialų“ jo atidarymą ir toliau plėtoti įvairią veiklą, kuri turėtų prasmingai įsilieti ne tik į Universite-
to, bet ir į miesto kultūrinį gyvenimą.

Tomas PABEDINSKAS                         

Universitas Vytauti Magni            

Išnaudoti VDU centrinių rūmų 
fojė, kuriant joje naują erdvę kul-
tūrai, menui ir turiningam bendra-
vimui, kilo Kauno bienalės „Textile 
09“ metu. Praėjusių metų spalį čia 
visą savaitę veikė vienas iš dvide-
šimt devynių bienalės rezidencinių 
projektų, pavadintas „Tekstai yra 
čia“. Šio projekto iniciatorė Inga 
Likšaitė, bendradarbiaudama su 
kitais menininkais ir VDU Menų 
fakulteto studentais, Universiteto 
centriniuose rūmuose įsteigė laiki-
ną meno laboratoriją.

Kauno bienalės vadovė, VDU 
absolventė dr. Virginija Vitkienė 

prisimena, kad tuo metu „įsiskver-
bimas į šitą erdvę nebuvo lengvas 
nei menininkei, nei tikriesiems jos 
naudotojams – VDU studentams“. 
Ji mano, jog „menininkei tai buvo 
gana šalta (spalį dar nekūrenama) 
ir niūroka (architektūros prasme) 
erdvė, o „vietiniams“ netikėtas 
pasikeitimas sukėlė tam tikrą ne-
jaukumą ir vidinį diskomfortą“. 
„Dauguma iš praeinančiųjų atrodė 
pasimetę, bijojo, kad jų neužkalbin-
tų, nesidomėjo, kas vyksta, kodėl 
erdvė pakeista. Kartais studentams 
tekdavo tik užėjus į centrinių rūmų 
fojė pasirinkti praėjimo į auditoriją 
trajektoriją: ar kirsti erdvę tarp čia 
paskaitą skaitančio profesoriaus ir 
klausytojų, ar stengtis „nesutrukdy-
ti“ ir brautis siaurais aplinkkeliais, 
nugara braukiant sienas“, – pasakoja 

dr. V. Vitkienė. Nors tokie „susi-
dūrimai“ išties buvo dalis projekto 
idėjos, tačiau į projektą, anot dr. V. 
Vitkienės, kūrybiškai įsijungė dau-
giausia specialiai čia atėję bienalės 
lankytojai, o ne tie, kurie netyčia 
patekdavo į netoli jų kasdienių mar-
šrutų vykstančius renginius.

Idėjos įgyvendinimas. 
Studentų iniciatyva ir 
bendraminčių pagalba

Tačiau dabar galima teigti, kad 
minėtas Kauno bienalės renginys 
ne tik sulaukė dalies studentų 
susidomėjimo, bet ir įkvėpė juos 
toliau savarankiškai tęsti meninę 
veiklą VDU centrinių rūmų fojė. 
Iniciatyvių studentų grupė, iki šiol 
veikusi VDU Menų galerijoje „101“, 
nusprendė persikelti į didesnę ir 

labiau pastebimą centrinių rūmų 
erdvę. Neseniai įsikūrusio „Menų 
centro“ veiklą, padedami savano-
rių, kuruoja VDU Menų fakulteto 
studentė Gintarė Žitkevičiūtė ir 
Aleksandras Pasevinas. Jų inicia-
tyvą taip pat palaiko dėstytojai, 

studentus konsultuoja VDU pro-
dekanė menui dr. Ina Pukelytė.

„Trečio kurso studentei Gintarei 
Žitkevičiūtei buvo pasiūlyta burti 
iniciatyvius studentus ne šalia 
Menų galerijos „101“ esančiame 
kambarėlyje, bet iš visų pusių at-
viroje, visiems matomoje erdvėje“, 
– pasakoja dr. I. Pukelytė. Pasak 
jos, „tokiu būdu galima „nušauti 
du zuikius“: viena vertus, būti 
atviriems ir matyti, kas darosi ap-
linkui, kita vertus, būti matomiems 
tų žmonių, kurie vėliau galėtų pas 
mus ateiti“. „Tai turėtų būti ypač 
patrauklu menotyros bei menų 
krypties studentams ir tiems, kurie 
ruošiasi jais tapti“, – mano VDU 
prodekanė menui. „Kitas žingsnis 
buvo kelionė į „valdžios“ kabine-

Jono Petronio nuotraukos

Atvirumas, kūry-
biškumas ir nau-
jų idėjų paieška 
yra svarbiausios 
„Menų centro“ 
darbo gairės.
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tus, norint gauti pritarimą tokiai 
iniciatyvai plėtoti. Idėja buvo „pa-
laiminta“ Rektoriaus, prorektorių 
ir prasidėjo techniniai, buitiniai 
darbai“, – prisimena dr. I. Pukelytė. 
Internete bei draugų ir pažįstamų 
rate idėjos iniciatoriai paskelbė 
akciją, per kurią stengtasi surinkti 
besikuriančiam „Menų centrui“ 
reikalingų baldų ir kitų daiktų. 
Per pusantros savaitės buvo gauti 
ne tik baldai, bet taip pat įvairūs 
leidiniai skaityklai ir centriniuose 
rūmuose savo veiklą pradėjo naujas 
„Menų centras“.

Veiklos gairės. Atviru-
mas, kūrybiškumas ir 
naujų idėjų paieška

„Menų centre“ jau vyko ne vie-
nas įsimintinas renginys: gruodį 
atidaryta paroda „Meno kūrinys 
lietuvių pasakų motyvais”, kurioje 
skirtingomis technikomis sukurtus 
darbus eksponavo daugiau nei 50 
autorių, čia bendraminčių būryje 
galima buvo sutikti Naujuosius 
metus, o sausį surengta diskusija 
tema „Šiuolaikinis Lietuvos teatras 
– ar jis postmodernus?“, kurioje 
svečiavosi šiuolaikinio Lietuvos 
teatro tyrėja dr. Jurgita Staniškytė. 
Tačiau, nepaisant jau įsibėgėjusios 
veiklos, viena iš „Menų centro“ 
kuratorių G. Žitkevičiūtė dar nėra 
linkusi griežtai apibrėžti jos prin-

cipų. Atvirumas, kūrybiškumas ir 
naujų idėjų paieška, pasak G. Žit-
kevičiūtės, yra svarbiausios darbo 
gairės. „Galima sakyti, jog išbaig-
tos idėjos nėra – „Menų centras“ 
atsiskleis pamažu vis kisdamas ir 
tobulėdamas. Daug kas priklausys 
nuo bendraminčių idėjų, patarimų. 
Nuolat laukiame skirtingų sričių 
menininkų, norinčių pristatyti 
kūrybą, surengti koncertą, teatro 
vakarą, diskusiją, paskaitą ar dar 
ką nors“, – teigia G. Žitkevičiūtė. 
Ji tikisi, kad naujojo „Menų cen-
tro“ erdvė „bus unikali tuo, jog 
joje derės skirtingos meno sritys: 
vizualiniai menai, kuriuos išvysime 
parodose, teatro renginiai, įvairios 
diskusijos“. „Kiekvienas galės prisi-
jungti, įnešti dalelę savęs“, – tikina 
G. Žitkevičiūtė.

Ateities planai
Vis dėlto, jau dabar ryškėja ir tie 

neseniai įsikūrusio „Menų centro“ 
veiklos aspektai, kurie gali būti 
svarbūs ne vien akademinei, bet ir 
platesnei miesto bendruomenei. 
Juos įžvelgia ir patys studentai, 
ir pastariesiems talkinantys vy-
resnieji kolegos. G. Žitkevičiūtė 
pažymi, kad daugelyje užsienio 
valstybių menu domisi ne tik „iš-
rinktieji“, bet ir paprasti žmonės, 
neturintys specialaus išsilavinimo. 
Anot jos, tokia menu besidominčių 

žmonių bendruomenė yra labai 
svarbi, tačiau mūsų galerijose vyks-
tančios parodos ir renginiai, G. 
Žitkevičiūtės manymu, dažnai yra 
svetimi paprastam žmogui, jį varžo 
ir atstumia. „Tokiu būdu susidaro 
įspūdis, jog menas ir menininkai 
yra tarsi nesuprasta gyvenimo 
sritis, kurios ir nenorima suprasti“, 
– mano „Menų centro“ kuratorė. 
„Todėl viešose erdvėse eksponuo-
jamos parodos bei organizuojami 
renginiai, kurie gali būti matomi 
visiems, yra labai svarbūs. Ne tik 
kaip laisvalaikio ar pramogų šalti-
nis, bet ir kaip edukacinę reikšmę 
visuomenei turintis reiškinys“, 
– teigia G. Žitkevičiūtė.

Tačiau dr. V. Vitkienė pastebi, jog 
„tai, kad galerija ar menų centras 
įsikūręs vitrininiame lange, yra 

lengvai matomas iš gatvės, – dar 
ne „ėjimas žiūrovo link““. „Disku-
sijos iniciavimas yra viešas meno 
projektas“, – pabrėžia ji. Dr. V. 
Vitkienės nuomone, Kaune edu-
kacinį darbą kol kas nuosekliausiai 
dirba VDU Menų galerija „101“. 
Čia vyksta dr. Daivos Citvarienės 
inicijuoti tęstiniai projektai „Vie-
no paveikslo paroda“, „Portfolio“, 
kuriuose per vieną kūrinį ar vieno 
menininko kūrybinę biografiją sie-
kiama atskleisti visą laikotarpį, jo 
aktualijas. Šie projektai sukviečia ir 
aptariamo laikotarpio liudininkus, 
ir jo neprisimenančius jaunesnius 
žmones.

Kita vertus, dr. V. Vitkienė teigia, 
kad didelių šiuolaikinio meno festi-
valių organizatoriai vis dar aiškiai 
jaučia meno edukacijos spragas. 

Menų centro repertuaras

VDU Didžioji salė (S.Daukanto g. 28)

„Menų centras“ (S. Daukanto g. 28, VDU Didžiosios salės fojė)

Vasario 13 d., 18 val. „Menų centro“ atidarymas. Romano Averincevo, Viktorijos Bardauskaitės ir Aleksandro Pasevino parodos atidarymas; šokio spektaklis; „Avaspo“ grupės pasirodymas,                    
projekto „Video įkvėpimas“ retrospektyva ir kt.

Vasario 24 d. diskusija su režisieriumi ir aktoriumi Aleksandru Rubinovu.

Vasario 12 d., 18 val. „Aktorių trio“. Rengėjas ATM kompanija.

Vasario 20 d., 17 val. Choreografės Laimutės Kisielienės jubiliejinis vakaras. Dalyvauja VDU tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“.

Vasario 26 d., 18 val. Sportinių šokių kolektyvo „Žuvėdra“ vakaras. Rengėjas ATM kompanija.

Vasario 28 d., 14–20 val. „Lietuvos talentai“. Rengėjas UAB „Promostar“.

Kovo 10 d., 18 val. Oratorija „Sutvėrimas“, skirta Aukštųjų kursų 90-ties metų jubiliejui. Rengėjas VDU Menų centras.

Kovo 27 d., 15 val. Tarptautinis studentiškas Kauno miesto tautinio meno festivalis „Ei, studente, sukis vėju !“. Dalyvauja VDU tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“.

Todėl „Menų centro“ įgyvendinami 
projektai, kurie bus orientuoti į 
edukaciją, refleksyvią veiklą, kels
(ne)patogius klausimus ir padės 
suprasti kūrybos kontekstą, pasak 
dr. Vitkienės, gali būti įdomūs bei 
naudingi visai miesto visuomenei. 
Nors tokie užmojai gali pasirodyti 
gana platūs, tačiau universitete įsi-
kūręs „Menų centras“ turi puikias 
sąlygas juos įgyvendinti. Svarbu, kad 
neišblėstų studentų iniciatyvumas, o 
dėstytojai, kuratoriai bei menininkai 
rastų laiko pasidalinti savo žiniomis 
ir kūryba, maloniai bendraudami 
neformalioje aplinkoje.

Informaciją apie „Menų centro“ 
renginius galima rasti Internete 
adresu www.menoduobe.com arba 
www.menucentras.lt.

„Menų centro“ įgy-
vendinami projektai, 
orientuoti į edukaciją, 
refleksyvią veiklą, ke-
liantys (ne)patogius 
klausimus ir padedan-
tys suprasti kūrybos 
kontekstą, gali būti 
naudingi visai miesto 
visuomenei.
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„MERKURIJUS“. PABAIGA............................................................
„UVM galerija“ – nauja „Kultūros alėjos“ rubrika, kurioje bus publikuojami dar niekur viešai neskelbti fotomenininkų darbai. Savo kūrybą (ne daugiau 10 nuotraukų) siųskite mums adresu 
uvm@vdu.lt. Ypač skatiname jaunus, pradedančius kūrėjus. Idėjos iniciatoriai tikisi, kad ateityje pavyks surengti ne vieną „gyvą“ „UVM galerijos“ autorių parodą. 

O šį kartą pristatome VDU darbuotojo Jono Petronio fotografinį požiūrį į „Merkurijaus“ griovimą.„Kai kažkieno gyvenime (nesvarbu, žmogaus ar pastato) vyksta griūtis, gyvenimas aplink
jį dėl to nesustoja“, – teigia autorius. Tai – vienas pagrindinių jo fotografijų ciklo motyvų.



VDU krepšininkai šiemet savo gretose turi šešis žalgiriečius, tačiau Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) sezo-
nui sausio mėnesį persiritus į antrąją pusę, jų nebuvo tarp trijų geriausių lygos komandų. Tiesa, labai panaši padė-
tis buvo ir praeitais metais, tačiau tai nesutrukdė mūsiškiams tapti čempionais.

Žalgiriečių vedama VDU krepšinio komanda ne visada randa kelią į pergales 

sportas
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2009–2010 m. sezone sužaidusi 
dešimt rungtynių, VDU komanda 
užėmė ketvirtąją vietą turnyrinėje 
lentelėje (septynios pergalės ir trys 
pralaimėjimai) .

VDU rinktinės smogiamąją jėgą 
šiame sezone sudaro Kauno „Žal-
girio“ jaunimas: Žygimantas Jana-
vičius, Adas Juškevičius, Šarūnas 
Vasiliauskas, Siim Sander Vene, Po-
vilas Butkevičius. Komandai padėti 
vis dar gali ir pernai studijas univer-
sitete baigęs Mantas Kalnietis.

Galinga pradžia 
Sezoną VDU krepšininkai pra-

dėjo užtikrinta pergale prieš Šiau-
lių universiteto komandą, kurią 
nugalėjo ir praeito sezono finale.
Šiose rungtynėse puikiai pasirodė 
jaunieji žalgiriečiai Adas Juškevi-
čius, Povilas Butkevičius ir Šarūnas 
Vasiliauskas, pelnę daugiau kaip 
pusę iš 104 komandos taškų.

Kita mūsiškių „auka“ – šį kartą 
net be svaraus žalgiriečių indėlio 
– tapo Klaipėdos universiteto eki-
pa. Rungtynėse su uostamiesčio 
studentais VDU komanda visus 
klausimus išsprendė jau pirmajame 
kėlinyje, kurį laimėjo 33:9.

Pergalingą žygį mūsų krepšinin-
kai pratęsė ir rungtynėse su Vilniaus 
pedagoginiu universitetu.

Pralaimėjimas išmušė iš 
vėžių

Tačiau po savaitės kita Vilniaus 
komanda privertė juos suklupti. 
Gripo praretinta VDU ekipa vil-
niečiams pralaimėjo paskutinėmis 
mačo sekundėmis vos vienu tašku.

„Nepaisant ligų, turėjome ir ga-
lėjome laimėti, tačiau nepasisekė. 
Kelios laimingai varžovams pasibai-
gusios aplinkybės lėmė jų pergalę“, 
- po šių rungtynių sakė VDU vyr. 
treneris Arūnas Juknevičius.

Po šio pralaimėjimo VDU koman-
da ir toliau nespindėjo: namuose 
iškovota sunki pergalė prieš lygos 
autsaiderius, Mykolo Romerio uni-

versiteto krepšininkus, o po savaitės 
tik po labai atkaklios kovos palaužti 
Kauno technologijos universiteto 
studentai. 

Pastarąją pergalę galima vertinti 
dviprasmiškai: viena vertus, nu-
galėti lygos lyderiai, tačiau lyginant 
komandų sudėtis atrodytų, kad 
mūsiškiai turėjo būti visa galva 
aukštesni už savo varžovus. Ypač, 
turint omenyje tai, kad VDU šiose 
rungtynėse padėjo žalgiriečiai.

Š. Vasiliausko šou 
Noreikiškėse

Mūsiškiai bandė reabilituotis 
rungtynėse su kita autsaidere – Lie-
tuvos žemės ūkio universiteto ekipa. 
Šis mačas tapo tikru Š. Vasiliausko 
benefisu – krepšininkas pelnė net 40
taškų, o jam puikiai talkino jaunasis 
estas Siim Sander Vene, sužaidęs re-
zultatyviausias savo rungtynes VDU 
komandoje (22 taškai).

VDU ekipa varžovus įveikė 21 taš-
ko persvara, tačiau ir vėl pergalė buvo 
iškovota tik paskutiniame kėlinyje.

Rungtynes baigė keturiese
Kad VDU komanda „nesvei-

kuoja“, parodė ir pralaimėjimas 
Lietuvos kūno kultūros akade-
mijai. Pratęsimą išplėšę varžovai 
privertė mūsiškius rungtynes 
baigti keturiese ir, žinoma, iško-
vojo pergalę.

Sausio mėnesį prasidėjo antrasis 
varžybų ratas ir VDU komandos 
vėl laukė šiauliečiai. Šį kartą na-
muose žaidę ŠU studentai privertė 
mūsiškius patirti antrą pralaimė-
jimą iš eilės. 

Po savaitės, savo aikštėje VDU 
krepšininkai sunkiai nugalėjo vos 
šešiese į Kauną atvykusius Klaipė-
dos universiteto studentus.

Stiprėja ekipos, 
neturinčios „žvaigždžių“

VDU ekipą šiemet kamuoja tos 
pačios problemos, kaip ir daugelį 
pastarųjų sezonų: komanda visiškai 
priklausoma nuo klubų, kuriuose 
rungtyniauja profesionalūs žaidėjai, 
malonės. Treneris dažnai net rung-
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tynių išvakarėse nežino, kurie žai-
dėjai galės rungtyniauti, o bendros 
visų žaidėjų treniruotės – seniai 
pamiršta prabanga.

Įdomu, kad vis geresnių rezulta-
tų Studentų lygoje pasiekia skam-
bių pavardžių neturinčios, bet 
stabilios sudėties ir nuolat kartu 
besitreniruojančios komandos.

Prie pernai reguliarųjį sezoną 
laimėjusios VGTU ekipos šiemet 
prisijungė ir būsimųjų technikų 
kolegos iš Kauno – KTU krepšinin-
kai. Dabar abi ekipos užima pozici-
jas turnyrinės lentelės viršuje.

Tiesa, praeitame sezone VGTU 
krepšininkai atkrintamosiose 
varžybose neatsilaikė prieš lemia-
moms varžyboms visus savo pro-
fesionalus surinkusias komandas. 
Tačiau dar visai neseniai profesio-
nalai garantuodavo aukštas vietas 
ir reguliariajame sezone, o dabar 
to nėra. 

Tai tendencija ar tik atsitiktinu-
mas, galime sužinoti labai greitai 
– jau po šio sezono.

Pernykštis džiaugsmas: VDU komanda vėl tapo LSKL čempionais. Ar pavyks tai pakartoti ir šį sezoną? Alvydo Vaitkevičiaus nuotrauka.
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Aukštiesiems 
kursams – 90 m.

Maironio gimnazija ( Gimnazijos g. 3).

KTU muziejaus ekspozicijos atidarymas. Juostelę  kerpa KTU rektorius prof. R. Šiaučiūnas.

VDU absolventė Apolonija Nistelienė įteikia muziejui pluoštą istorinių nuotraukų.

Iškilmingas posėdis KTU Auloje.

Kauno aukštųjų mokyklų rektoriai pasirašo tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis.Dr. Lino Venclausko pranešimas KTU Auloje.
Garbūs svečiai: 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Švietimo ministras Gintaras Steponavičius. 

Kauno aukštųjų mokyklų atstovai padeda gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kareivio kapo.

Muziejaus ekspoziciją apžiūri buvęs VDU rektorius prof. V. Kaminskas (pirmas).


