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Vilnius, 1919 m. spalio 13 d.
Garsiąją Vilniaus akademiją, 1570 m. Ƴkurtą jơzuitǐ, 1578 m. Stepono Batoro 1 pakeltą Ƴ
universiteto statusą, reformuotą nacionalinơs Edukacinơs komisijos, atkurtą Adamo Czartoryskio 2
pastangǐ dơka ir paleistą brutalia rusǐ despoto jơga, po keleto dešimtmeþiǐ pertraukos kvieþiu vơl
imtis savo istoriniǐ funkcijǐ. Taip nusprendžiau, kad Ƴgyvendinþiau vietos gyventojǐ troškimą ir
atsižvelgdamas Ƴ jǐ poreikius, kad vơl tikrosios laisvơs vardan bǌtǐ atgaivintos tauriosios dorybiǐ,
mokslo ir civilizacijos tradicijos, kurios buvo nutrauktos barbarišku prievartos aktu. [...]
Tegul Vilniaus universitetas Ƴžengia Ƴ naują savo istorijos laikotarpƳ, ištikimas savo nuostabioms
tradicijoms, tegul suspindi nauja šviesa, tegul jis, pasak Tado ýackio3 žodžiǐ, skirtǐ Kremenecio
licơjaus moksleiviams, tampa „dorybơs šventykla ir mokslo šventove“, tegul jis skleidžia civilizaciją Ƴ
paþius tolimiausius kampelius, kilnindamas paproþius ir formuodamas jaunǐjǐ protą, teskuba jie
glaustis po jo globojanþiais sparnais; tetampa jis vienu iš didžiǐjǐ šviesos keliǐ, vedanþiǐ žmoniją Ƴ
tiesos pažinimą.
Galiausiai tegul jo sienose išlieka atmintis to, kuris pirmasis šiai Aukštajai Mokyklai, šiam Universitetui,
proto dominavimo prieš materiją simboliui, patikơjo akademinius sluoksnius, tad tegul jis visuomet
bus vadinamas „Stepono Batoro universitetas. Q. F. F. F. Sa).
Generalissimus: JOSEFAS PILSUDSKIS
(Iš: Lietuvos ir Lenkijos santykiai nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio Ƴvykdyto Vilniaus
užơmimo (1918 m. lapkritis – 1920 m. spalis). Dokumentǐ rinkinys. Sudarơ E. Gimžauskas, Vilnius, 2012, p. 317 –
319)

a)

Neaiški santrumpa.
Batoras Steponas (1533-1586) - Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius 1576-1586 m. Vilniaus universiteto Ƴkǌrơjas.
2
ýartoriskis A. (Czartoryski Adam Jerzy (1770-1861))- lenkǐ didikas, politikas. Rusijos caro Aleksandro artimiausias patarơjas,
Rusijos užsienio reikalǐ ministras, reformǐ iniciatorius. Vilniaus švietimo apygardos kuratorius 1803-1824 m., Vilniaus universiteto
puoselơtojas.
3
ýackis T. (Czacki Tadeusz (1765-1813)) - lenkǐ švietimo ir ǌkio veikơjas, bibliofilas, istorikas. Edukacinơs komisijos narys, Gegužơs
3-iosios Konstitucijos bendraautoris. Švietimo sistemos vizitatorius nuo 1803 m. ukrainietiškose Rusijos gubernijose. 1805 m. Ƴsteigơ
Kremenecio licơjǐ, turơjusƳ bǌti lenkiškos kultǌros ir švietimo židiniu tose gubernijose.
1

